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  تشویقی شرایط دریافت ) الف

مقاالت ارائه  چند شرط مهم جهت دریافت تشویقی

 :است به شرح ذیل شده در همایش ها و یا چاپ شده در مجالت علمی

درخواست کننده عضو هیات علمی، استاد حق التدریس، کارمند، دانشجوي آموزشکده و یا شخص  .1

  می تواند باشد سما خارج از مجموعه آزاد از

بدون قید عنوان استاد، هیات : (به صورت زیر رعایت شده باشد) Affiliation(فرمت معرفی  .2

  ...) علمی، کارمند، دانشجو، دکتر، مهندس و 

 : براي مقاالت فارسی •

  واحد مشهد، مشهد، ایران  آموزشکده فنی و حرفه اي سما، دانشگاه آزاد اسالمی،

 : براي مقاالت التین •

Sama technical and vocational training college, Islamic Azad University, 

Mashhad Branch, Mashhad, Iran 
  مقاله نباید قبال در کنفرانس دیگري ارائه و یا در مجله دیگري چاپ شده باشد .3

  شود) ارائه CDیا در (در مجموعه مقاالت کنفرانس چاپ ) ونه چکیده(مقاله به شکل کامل  .4

فایل مجالت (ه در لیست سیاه قرار نداشته باشد براي مقاالت چاپ شده در مجالت علمی بایستی مجل .5

 )قرار داده شده است پژوهشی دفتر، قسمت تابلو اعالنات در سایت Blacklist با عنواننامبرده 

آئین نامه جدید نحوه تشویق مقاالت علمی "سایر اطالعات قابل توجه در بخشنامه با عنوان  .6

مورخ  2/9533/25-2و متمم آن به شماره  04/12/89مورخ  2/39924/25- 2شماره به  "پژوهشی

 )پژوهشیهاي بخشنامه ي سایت، قسمت رو قرار داده شده بر(ذکر شده است  31/5/91

   

  



 تشویقینحوه دریافت ) ب

جهت دریافت تشویقی مقاالت بایستی به همراه مدارك الزم به شرح ذیل به مدیریت پژوهشی مراجعه 

 :شود

  )پژوهشیي سایت، قسمت فرم هاي رو قرار داده شده بر( فرم تکمیل شده تعهد اصالت مقاله .1

مجموعه که فرم تکمیل شده تعهدنامه براي تولیدات علمی خارج از سازمان براي افراد خارج از  .2

 )ي سایت، قسمت فرم هاي پژوهشیرو قرار داده شده بر( مقاله خود را به نام سازمان ارائه می دهند

 

  
  

 Pdfفایل   ،یا کتابچه همایش، گواهی پذیرش و پرینت صفحه اول مقاله CD: براي مقاالت همایشی .3

   مقاله

  مقاله  Pdf، فایل صفحه اول مقاله: براي مقاالت چاپ شده در مجالت علمی .4

   

   



  :نحوه محاسبه تشویقی) ج

 )مبلغ به هزار ریال(پایه تشویقی مقاالت  -1جدول

  حداکثر مبلغ قابل پرداخت  سهم سایر نویسندگان  سهم مولف اصلی  ویسندگاننتعداد 
1  15000  -  15000  
2  11250  7500  18750  
3  9750  5250  20250  
4  8250  4500  21750  
5≥n 6900  )1-n/(15600*  22500  

n =تعداد نویسندگان مقاالت  

نفر باشد، نویسنده اصلی به میزان سهم مولف اصلی اعالم شده در بندهاي  5چنانچه تعداد نویسندگان مقاله بیش از * 

باقی مانده مبلغ تا شقف اعالم شده در همان ضریب، بین دیگر نویسندگان به تساوي تقسیم . مربوط تشویق می شود

  .می شود

  ضریب انواع مجالت علمی - 2جدول 

علمی 
  عمومی

علمی 
ترویجی 

  ISCغیر 

علمی 
ترویجی 

ISC  

علمی 
پژوهشی 

  ISCغیر 

علمی 
پژوهشی 

ISC  

سایر 
مجالت 
  خارجی

خارجی 
غیر 

ISI معتبر 

ISI 
Listed 

ISI 
(W.O.S) 

075/0  1/0  15/0  2/0  25/0  3/0  5/0  35/0  1  
  

  ضریب انواع همایش ها  - 3جدول 

  بین المللی خارجی  ملی و بین المللی داخلی  اي و استانی منطقه  داخلی آموزشکده

02/0  03/0  06/0  08/0  

  1/1: ضریب آموزشکده سما مشهد

که شامل دو نویسنده باشد به  ISI (Listed)مبلغ تشویقی براي نویسنده اول یک مقاله از نوع : مثال

  :شکل زیر محاسبه می شود

=مبلغ تشویقی 1/1*/35/0*11250000 = 250/331/4  ریال 


