
  دستورالعمل اجرایی شیوه نامه تشویق نویسندگان مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی

سطح علمی دانشگاه و تشویق اعضای هیات علمی برای افزایش سطح دانشگاه در تولید علم  به منظور ارتقا

 آیین نامه ذیل ارایه می گردد:

شیوه نامه تشویق نویسندگان مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی »کلیه مفاد مندرج در  -1ماده 

موضوع بخشنامه « هیات امنایی کشورو داخلی برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی 

معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و موارد تعیین   1/9/1891مورخ   138311/8 شماره

 باشد.ل از تاریخ تصویب الزم االجرا می شده در این دستور العم

دانشگاه تخصصی »نام کامل دانشگاه جهت درج در مقاالت داخلی و خارجی به فارسی عبارت  -2ماده 

 "Amol University of Special Modern Technologies"التین آن  و «های نوین آملفناوری

 می باشد.

و مجالت نمایه شده  8به میزان شیوه نامه  1-4موضوع بند  JCRبرای مجالت نمایه شده در  kمقدار  -8ماده 

 شود.می در نظر گرفته 2شیوه نامه به میزان  2-4موضوع بند  ISCدر 

 گیرد.مجالت غیر معتبر منتشره توسط وزارت عتف، تشویق تعلق نمیبه مقاالت چاپ شده در فهرست  -4 دهما

تشویق تعلق  case report , series reports،51%و برای مقاالت short paper،55%برای مقاالت  -5ماده 

 گیرد. می

سقف مبلغ تشویقی برای مقاالت علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم که در نمایه های معتبر  -1ماده 

Scopus ،PubMed، Master Journal List، ISC  ،ریال و  111/111/2)بدون ضریب تاثیر( قرار گرفته اند

 ریال در نظر گرفته شد. 111/111/1در غیر اینصورت 

 نوین هایفناوری تخصصی دانشگاه دانشجوی) دانشجو اول نویسنده چنانچه افراد سهم محاسبه در -5ماده 

 در تغییری هیچ موارد سایر در. شودمی با دانشجو عوض)هیات علمی دانشگاه( ترتیب نویسنده دوم  باشد،( آمل

 .شد نخواهد انجام نویسندگان شمارش و ترتیب

های نوین آمل باشد، امتیاز نفر اول فناوریاگر نویسنده مسئول عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی  -3ماده 

 شود.برای ایشان محاسبه می

 
 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

های نوین آملدانشگاه تخصصی فناوری  

 

 



 سال نگذشته باشد. 2شود که از تاریخ انتشار آنها بیش از محاسبه تشویقی شامل مقاالتی می -9ماده 

 ضریب تعداد نویسندگان به شرح زیر می باشد. -11ماده 

 تعداد نویسندگان 1 2 3 4 5 یا بیشتر6

6/1 5/1 4/1 3/1 2/1 1 Y 

 

 مبلغ تشویقی برای هر کدام از نویسندگان مقاالت به شرح جدول زیر محاسبه می گردد: -11ماده 

 ضریب کل )%( سایر همکاران )%( نفر اول تعداد نویسندگان

1 111 - - 

2 91 11 151 

8 31 51 131 

4 51 41 191 

5 11 85 211 

 211 ≤81 51 نفر و بیشتر 1

 

ماده به تصویب اعضای شورای پژوهشی رسیده و تا دو سال قابل  11در  29/15/93این آیین نامه در تاریخ  

 اجرا می باشد.

  


