
 

 

 شیراز  موسسه آموزش عالی آپادانا پژوهشی های فعالیت یتشویق  نامه آیین

 مقدمه 

 

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

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

 است. نموده حاضر نامه آیین تهیه  به اقدام زمینه در این برجسته از فعاالن و تقدیر  علمی  هاي پدیده آخرین به دستیابی و ها  فعالیت

 .باشد داشته گرانقدر پژوهشگراناز  تقدیر و ترغیب جهت در کوچکی نقش بتواند نامه شیوه این است امید

 موسسه  آموزش عالی آپادانا، به شرح زیر منتشر شده باشند، تشویقی تعلق می گیرد. با ذکر وابستگی  مقاالتی که   به  فقطماده یک:  

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

 : و براي مقاالت انگلیسی زبان

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

 

به نویسنده اي که وابستگی به موسسه   آموزش عالی  تبصره یک: براي مقاالت با نویسنده هاي مشترك با سایر دانشگاه ها، فقط 

 تعلق می گیرد.  یتشویق ، آپادانا داده است

 دریافت آنرا به مربوط تشویق فعالیت هر بابت تواند می نفر یک و گیرد می قرار تشویق مورد مجزا صورت به فعالیت هرماده دو:  

 .کند

مورد تشویق   پژوهشی شوراي در تایید و شرایط  احراز صورت در و بررسی موسسه پژوهشی شوراي در متقاضان تقاضاهايتبصره دو:  

 قرار می گیرد. 

 . باشد می 1 جدول با  مطابق  گردند می  تشویق مشمول نامه آیین این طبق که پژوهشی هاي فعالیتماده سه :  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نامه آیین این در پذیرش مورد پژوهشی فعالیتهاي  -1 جدول

 تشویق میزان توضیحات پژوهشی  فعالیت ردیف

 4000000 نمایه شده در سایت هاي معتبر  انتشار مقاله در نشریات علمی انگلیسی زبان  1

 6000000 علوم پزشکی  و نشریات نشریات وزارت علوم و تحقیقات داخلی  پژوهشیانتشار مقاله در نشریات علمی  2

 6000000 وزارت علوم    "نامعتبرنشریات  "نبودن در لیست   به شرط  ISCانتشار مقاله در نشریات انگلیس زبان  3

 8000000 وزارت علوم   "نشریات نامعتبر "نبودن در لیست  به شرط   Scopusانتشار مقاله در نشریات انگلیس زبان  4

 ISI Q4 8000000انتشار مقاله در نشریات  5

 ISI Q3 9000000انتشار مقاله در نشریات  6

 ISI Q2 9500000انتشار مقاله در نشریات  7

 ISI Q1 10000000انتشار مقاله در نشریات  8

 

 تخصصی موسسه آموزش عالی آپادانا، در رده ي نشریات علمی پژوهشی قرار می گیرد.   –: نشریات علمی 1 تبصره

 : سهم نویسندگان مقاله به ترتیب جدول زیر مشخص می شود.2تبصره 

 چند نفرهپژوهشی تعیین سهم امتیاز براي فعالیت هاي   -2جدول 

 تعداد همکاران 
 مجموع  سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه 

 نفر پنجم نفر چهارم  نفر سوم  نفر دوم  نفر اول 

 

100 

1 100 --- -- -- -- 

2 50 30  -- -- 

3 40 25 15 -- -- 

4 30 20 15 15 -- 

5 25 15 15 15 10 

 درصد  20نویسنده مسئول : 

 

 

 

 

 



 مه هاي دانشجویی به این صورت زیر است:ترتیب اسامی مقاله هاي مستخرج از پایان نا  : ماده چهار

 استاد مشاور به صالحدید استاد راهنما /نویسنده دوم)نویسنده مسئول( استاد راهنما  /نویسنده اول دانشجو  •

معاونت پژوهشی در هفته پژوهش مراسم انتخاب پژوهشگر نمونه را برگزار و به پژوهشگران برگزیده هدایایی      سال  هر:  ماده پنج

 .تعلق می گیرد

 : تشویقی پژوهشگران برتر3جدول

 

 

 

به اعضاي هیات علمی آپادانا، که در کنفرانس هاي برگزار شده توسط موسسه مقاالت را به چاپ برسانند، به ازاي هر مقاله  :  7ماده  

(، مبلغ یک میلیون و در صورتی که تنها یک نویسنده هیات علمی در مقاله باشند  مقاله )بدون توجه به جایگاه نویسنده  5تا سقف  

 قی تعلق می گیرد. ریال تشوی

ازاي داوري هر مقاله علمی  8ماده   ازاي داوري هر مقاله نشریات دانشجویی مبلغ سیصد هزار ریال و به  تخصصی نشریات    –: به 

 سه مبلغ یک میلیون ریال پرداخت می گردد. موس

اگر کنفرانس    می گیرد. تعداد مقاالتبق جدول زیر تشویقی تعلق  ط،  کنفرانس هاي موسسه ) یا هر پنل(: به دبیران اجرایی  9ماده  

باشد، تخصصی  هاي  پنل  اساس  فاقد  کل  بر  کنفرانس    تعداد  پنل  مقاالت  هر  مقاالت  اساس  بر  باشد،  پنل  داراي  کنفرانس  اگر  و 

م محاسبه خواهد شد. اگر تعداد دبیران اجرایی هر کنفرانس یا هر پنل بیش از یک نفر باشد، مبلغ تشویقی بین دبیران پنل تقسی

 می شود. 

 : تشویقی دبیران اجرایی4جدول

 مبلغ تشویقی تعداد مقاالت 

 7500000 مقاله 50تا 

 12500000 مقاله   100تا  51بین 

 17500000 مقاله  150تا  101بین 

 20000000 مقاله  200تا  151بین 

 25000000 مقاله  200بیش از 

 

 به تصویب شوراي موسسه رسیده و جهت اجرا ابالغ می گردد.  1400ماه  تیر 5: این آیین نامه در تاریخ  10ماده 

                   
 

 در سطح دانشکده ها  در سطح دانشگاه  عنوان 

 2000000 5000000 پژوهشگر برتر استاد 

 1000000 3000000 پژوهشگر برتر دانشجویی


