
 بسمه تعالی

 مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

 معتبر نشریات در شده منتشر مقاالت نویسندگان تشویق اجرایی دستورالعمل

 موسسات و هادانشگاه براي و داخلی المللیبین معتبر نشریات در شده منتشر مقاالت نویسندگان تشویق نامهپنج شیوه ماده اجراي منظور به

 اجرایی دستورالعمل» تحقیقات و فناوري، علوم، وزارت 16/10/6301 مورخ 3/688811شماره  به کشور امنائی پژوهشی هیئت و آموزشی

 .ذیل ابالغ می گردد شرح به «معتبر نشریات در شده منتشر مقاالت نویسندگان تشویق

 :تشویق مشمول افراد - 1ماده 
نشانی  موسسه  و نام خود فقط مقاله در که پژوهشی و آموزشی هاي گروه کلیه در دانشجویان و کارمنداناساتید،  علمی، هیئت اعضاي

موسسه »عبارت  فارسی به باید دقیقا خارجی و داخلی مقاالت در درج جهت دانشگاه کامل نام .باشند کرده ذکر آموزش عالی طلوع مهر را
 .باشد «Tolou-e- Mehr Non-profit Institute of Higher Education» آن انگلیسی معادل و «آموزش عالی طلوع مهر

 :دانشجویانو  کارمندان مقاله هر تشویق میزان - 2ماده 
 .گردد یم نییتع( 6) شماره جدول مطابق انیدانشجو و کارمندان یقیتشو مبلغ سقف

 :(: تشویق پژوهشی کارمندان و دانشجویان6جدول)

 نویسنده
 مجالت

 تخصصی –علمی 
 مجالت

 ترویجی -علمی 
 مجالت

 پژوهشی -علمی 
 مجالت

 ISI  وISC 

 ریال 111/111/61 ریال 111/111/61 ریال 111/111/4 ریال 111/111/6 نویسندهیک 

 در شده تعیین سقف حداکثر تا و مساوي سهم با تشویقی مبلغ باشد شده تالیف نویسنده چند یا دو توسط مقاله که صورتی در :تبصره

 .است پرداخت قابل الذکر فوق موارد

 :ت علمیئاعضای هی مقاله هر تشویق میزان -3ماده 
 براي و داخلی المللی بین معتبر نشریات در شده منتشر مقاالت نویسندگان تشویقمطابق آیین نامه  یعلم ئتیه ياعضا خصوص در

 ریال(111/111/01حداکثر تا سقف ) 16/10/6301مورخ  3/688811شماره  به کشور امنائی هیئت پژوهشی و آموزشی موسسات و دانشگاهها
 .گردد یم اقدام( 0) شماره جدول شرح به

 :مهر طلوع یعال آموزش مؤسسه یعلم ئتیه ياعضا قیتشو(: 0)جدول

 تعداد نویسنده
 مجالت

 تخصصی –علمی 
 مجالت

 ترویجی -علمی 
 مجالت

 پژوهشی -علمی 
 مجالت

 ISI  وISC 

 ریال 111/111/01 ریال 111/111/01 ریال 111/111/61 ریال 111/111/0 )نویسنده مسئول( عضو هیأت علمی

 مقاله مستخرج
 از پایان نامه

 ریال 111/111/5 ریال 111/111/5 ریال 111/111/4 ریال 111/111/6 دانشجو

 ریال 111/111/65 ریال 111/111/65 ریال 111/111/1 ریال 111/111/6 عضو هیأت علمی

 :سایر موارد -4ماده 
 گواهی داراي مقاالت. باشد شده منتشر الکترونیکی صورت به یا و باشد رسیده چاپ به مجله هاي شماره از یکی در بایستی مقاله .6

 .نمایند استفاده دستورالعمل این در شده گرفته نظر در تسهیالت از توانندنمی نهایی تایید حال در یا و پذیرش
 .گیردنمی تعلق تشویق شوند، می داده تشخیص اعتبار فاقد فناوري و تحقیقات علوم، وزارت توسط که مجالتی در شده چاپ مقاالت به .0
 .باشندنمی تشویق مشمول اندشده انجام هاآن پژوهشی اعتبار محل از که علمی هیئت اعضاي پژوهشی هايطرح از مستخرج مقاالت .3
 قابل پرداخت می باشد.  نهایی مقاله تشویق مقاالت حداکثر تا دو سال پس از انتشار .4
 و شود می مطرح دانشگاه پژوهشی شوراي در باشد داشته وجود اجرایی دستورالعمل مورد در مبهمی و نشده بینیپیش موارد چنانچه .5

 .باشد می االجرا الزم آن مصوبه

 در خصوص مقاالت پژوهشگران وابسته به مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر نیز طبق جدول تشویق مقاالت دانشجویان اقدام می شود. .1

 اي فوق می باشند.دستورالعمل تعریف کرده اند، مشمول بهره مندي از مزایاین فقط نویسندگانی که وابستگی خود را مطابق ماده یک  .7

الزم االجرا می باشد. به مدت یکسال به تصویب رسیده است و از زمان تصویب پژوهشیشوراي  14/17/6308ماده در جلسه مورخ  4این دستورالعمل داراي   


