
 بسمه تعالي

 موسسه آموزش عالي آپادانا پژوهشي های فعالیت يتشویق نامه آیین

 مقدمه

 رقابت ایجاد انگیزه، افزایش پژوهشی، هاي فعالیت توسعه راستاي در ،موسسه آموزش عالی آپادانا پژوهشی معاونت

 ارتقاء منظور به همچنین و دانشگاه پژوهشگران بین در برتر استعدادهاي شناسایی و علمی نشاط و تحرك سالم،

 زمینه در این برجسته از فعاالن و تقدیر علمی هاي پدیده آخرین به دستیابی و ها فعالیت گسترش اطالعات، سطح

 تقدیر و ترغیب جهت در کوچکی نقش بتواند نامه شیوه این است امید است. نموده حاضر نامه آیین تهیه به اقدام

 .باشد داشته گرانقدر از پژوهشگران

با   در مجموعه مقاالت مربوط به همایش ها یا در نشریات معتبر، که شوند می ارزیابی هایی فعالیت فقط: 1ماده 

 .به چاپ رسیده باشد: ذکر وابستگی موسسه  آموزش عالی آپادانا

 "موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران گروه مربوطه،"براي مقاالت فارسی زبان                

 و براي مقاالت انگلیسی زبان              

 "  Department of …, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran   "  

: براي مقاالت با نویسنده هاي مشترك با سایر دانشگاهها، فقط به نویسنده اي که وابسته به موسسه 1تبصره 

 گیرد.آموزش عالی آپادانا است، تشویقی تعلق می 

درصد و اگر دوم باشد  05: در صورت ارایه وابستگی مشترك سازمانی، اگر نام موسسه آپادانا اول باشد 2تبصره 

 لق می گیرد. مبلغ کل تشویقی به نویسنده تعدرصد  05

 پژوهشی شوراي در تایید و شرایط احراز صورت در و بررسی موسسه پژوهشی شوراي در متقاضان تقاضاهاي: 2ماده 

 .مورد تشویق قرار می گیرد

 .باشد می 1 جدول با مطابق،  و میزان تشویقی مربوطه پژوهشی هاي فعالیت: 0ماده 

 



 نامه آیین این در پذیرش مورد پژوهشی فعالیتهاي  -1 جدول

 )ریال( تشویق میزان توضیحات پژوهشی فعالیت ردیف

 انتشار مقاله در کنفرانس منطقه اي 1

 کنفرانس هاي معتبر

و یا کنفرانس هاي برگزار شده در   ISCنمایه شده در 

 معتبر يدانشگاه ها
1.055.555 

 انتشار مقاله در کنفرانس ملی 2

 کنفرانس هاي معتبر

و یا کنفرانس هاي برگزار شده در   ISCنمایه شده در 

 معتبري دانشگاه ها 
2.555.555 

 2.555.555 وزارتینفاقد رتبه علمی  انتشار مقاله در نشریات فارسی زبان 3

3 
انتشار مقاله در کنفرانس بین المللی داخلی و 

 )به زبان فارسی( خارجی

 کنفرانس هاي معتبر

و یا کنفرانس هاي برگزار شده در   ISCنمایه شده در 

 معتبري دانشگاه ها 
2.555.555 

4 
انتشار مقاله در کنفرانس بین المللی داخلی و 

 )به زبان انگلیسی( خارجی

 کنفرانس هاي معتبر

و یا کنفرانس هاي برگزار شده در   ISCنمایه شده در 

 معتبري دانشگاه ها 
0.555.555 

4 
انتشار مقاله در نشریات علمی ترویجی و علمی 

 ، نشریات انگلیسی زبان فاقد رتبه تخصصی  داخلی
 0.555.555 نشریات وزارت علوم و تحقیقات، علوم پزشکی 

 0.555.555 نشریات وزارت علوم و تحقیقات، علوم پزشکی داخلی  پژوهشیانتشار مقاله در نشریات علمی  5

 0.555.555 نشریات نامعتبر نبودن در لیست  ISCزبان  یانتشار مقاله در نشریات انگلیس 6

 0.555.555 نشریات نامعتبر نبودن در لیست  Scopusانتشار مقاله در نشریات انگلیس زبان  7

 ISI Q4 0.555.555انتشار مقاله در نشریات  8

 ISI Q3 0.555.555انتشار مقاله در نشریات  9

 ISI Q2 0.555.555انتشار مقاله در نشریات  11

 ISI Q1 10.555.555انتشار مقاله در نشریات  11

 

 : سهم هر یک از نویسندگان از میزان تشویقی به شرح جدول زیر است.0ماده 

 چند نفره پژوهشی تعیین سهم امتیاز براي فعالیت هاي   -2جدول

 مجموع سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه تعداد همکاران

  پنجمنفر  چهارمنفر  سومنفر  دومنفر  نفر اول

 

155  
1 05 --- -- -- -- 

2 05 05  -- -- 

0 05 20 10 -- -- 

0 05 25 10 10 -- 

0 20 10 10 10 15 

 درصد 21نویسنده مسئول : 

 

به این صورت باشد:   نویسنده  ی بایستی: ترتیب اسامی مقاله هاي مستخرج از پایان نامه هاي دانشجوی0ماده 

 یسنده مسئول( استاد راهنما اول دانشجو و نویسنده دوم)نو



 صالحدید استاد راهنما بالمانع است.تبصره: ورود اسامی استاد مشاور و یا افراد موثر دیگر به مقاله در صورت 

ی هدایای: هر ساله معاونت پژوهشی در هفته پژوهش مراسم انتخاب پژوهشگر نمونه را برگزار و برگزیدگان 0ماده 

 تعلق می گیرد.

پژوهشی براي انتخاب پژوهشگر برتر در هر سال تحصیلی )از مهر ماه هر سال تا پایان : امتیاز فعالیت هاي 0ماده 

 به صورت زیر محاسبه می شود: ، و صرفا با وابستگی موسسه آموزش عالی آپادانا شهریور سال بعد(

 موضوع بند

 امتیاز واحد

حداکثر امتیاز در هر 

 موضوع

 12 0 اختراع یا اکتشاف ثبت شده 1

2 
)هر ده میلیون ریال یک  کاربردي –مجري طرح هاي تحقیقاتی 

 امتیاز(
1 25 

امتیاز( 0پاد )بارگذاري هر ده فایل  فعالیت در سایت 0  1  

0تا  همکاري در نشریات دانشجویی )هر شماره نشریه یک امتیاز( 0   

  ISI(Q1) 12مقاله در نشریات  0

  ISI (Q2) 11مقاله در نشریات  0

  ISI(Q0) 15مقاله در نشریات  0

  ISI(Q0) 0مقاله در نشریات  0

  0 مقاله اسکوپوس 0

  ISC 0 پژوهشی یا نشریات  –مقاله علمی  15

تروجی –مقاله علمی  11  0  

تخصصی –مقاله علمی  12  0  

  2 مقاله علمی در مجالت بدون رتبه 10

10 
)انگلیسی  علمی معتبربین المللی مقاله کامل در کنفرانس هاي 

 زبان(
0  

علمی معتبرملی و بین المللی مقاله کامل در کنفرانس هاي  10  2  

علمی معتبرمنطقه اي مقاله کامل در کنفرانس هاي  10  1  

  25 تالیف یا تصنیف کتاب مطابق آیین نامه 10

 0 1 بررسی و نقد و ویرایش علمی کتاب 10

 0 1 راهنمایی پایان نامه کاشناسی ارشد یا دکتري 10

 15 2 طرح هاي مصوب دانشگاه 25

موسسه یا ارایه خالصه مقالهارایه سخنرانی اعالم شده قبلی در  21  2 0 

22 
کسب مقام در مسابقات علمی و جشنواره هاي هنري درون 

 دانشگاهی
0تا  بر اساس رتبه 

0تا کسب مقام در مسابقات علمی و جشنواره هاي هنري استانی 20  بر اساس رتبه 

0تا کسب مقام در مسابقات علمی و جشنواره هاي هنري ملی 20  بر اساس رتبه 

  



 براي در مواردي که یک فعالیت پژوهشی بیش از یک پدید آورنده داشته باشد ، امتیازات مربوطه: 0ماده 

 بر اساس جدول زیر محاسبه می گردد. انتخاب پژوهشگر نمونه 

 تعداد همکاران
 سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه

 مجموع ضرایب
 بقیه همکاران اول

2 05%  05%  105%  

0 05%  05%  105%  

0 05%  05%  105%  

0 05%  05%  105%  

و باالتر 0  05%  20% ≥  100%  

 

 


