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 بسمه تعالی

 

 :مقدمه

علم و    د یتول  ،شهوپژ  گاه یجا  یو ارتقا  ت یبر تقو  یمبن   ،اهداف موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه به    تیبا عنا

  ی دادهابرونجهت انتشار    دانشجویانو    یعلم  اتیه  ی اعضا  پژوهشگری در خالقیت و  بسط روحیه  و    ناوری ف

  یانیارزنامه یوه ش  ،ملی و بین المللی  یند ب رتبه در   موسسه  گاهیجا ی ارتقا و یمجالت معتبر علم در  یپژوهش

 : و به این شرح ابالغ می شود  تدوین شده ماده  9زیر در با اهداف  یمعل  آثار حق التشویق پرداخت و 

 اهداف 

 المللی ارتقای جایگاه علمی موسسه در نظام های رتبه بندی ملی، منطقه ای و بین  •

 ایجاد انگیزه در تولیدات ارزشمند علمی و مساله محور موسسه •

 تشویق محققان موسسه به همکاری های بین المللی و انتشار مقاالت در مجالت معتبر  •

حمایت از دستاوردهای حاصل از اجرای راهبردها و برنامه های تحولی دانشگاه مانند برنامه های علمی   •

 و کارآفرینی 

 بهینه از منابع مختلف پژوهشی موسسه استفاده  •

 تعاریف  -1ماده 

 موسسه: منظور موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه می باشد.(  1-1

 مقاله: منظور مقاله به چاپ رسیده در یکی از انواع نشریات معتبر تعریف شده در این شیوه نامه است.(   2-1

دات، در یک طرح پژوهشی، پایان  ( نویسنده یا نویسندگان مقاله: اشخاصی هستند که با ارائه مستن 3-1

نامه یا رساله مصوب داخل موسسه یا خارج از آن و پژوهش مستقل با بودجه شخصی، با نام موسسه  

 آموزش عالی آفاق ارومیه و با رعایت مفاد این شیوه نامه، همکاری نموده اند و مشمول تشویق هستند.  

 خراج شده است.  ( منبع مقاله: منظور منبعی است که مقاله از آن است 4-1

 : عبارتند از رندیگ یقرار م قی که مورد تشو یآثار پژوهش  -2ماده 

مورد    ترویجی -علمیو    پژوهشی -علمی،  ISCو    ISIمعتبر    ات یچاپ شده در نشرکامل و کوتاه  مقاالت  (  2-1

 . ینوزارتتایید 
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 های معتبر داخلی و خارجی مقاالت منتشر شده در همایش ( 2-2

   ی الملل نیبداخلی و معتبر   نیچاپ شده توسط ناشر ی کتاب ها ( 2-3

 داخلی و بین المللی ( ثبت شده patentاختراعات و ابداعات ) ( 2-4

 :قی افراد مشمول تشو -3ماده 

 و خارج از موسسه  موسسه ( و قراردادی یمانیپ ،یرسم) یعلم ئت یه یاعضا ( 3-1

 یند مشمول حق التشویق می باشند. که آدرس موسسه را قید نمامحققان تمامی  :1- 3 تبصره 

 و فارغ التحصیالن موسسه دانشجویان  ( 3-2

 :شرایط پذیرش آثار پژوهشی -4ماده 

خود    آثارکه توسط موسسه ابالغ شده، در   یبه صورت  قای را دق  موظف هستند نام موسسه  سندگانینو  (4-1

 نخواهند شد. ی قی مشمول پرداخت تشو نصورت یا ری. در غند یدرج نما

 مجالت فارسی:  الف( 

 مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،   •

 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران •

 ایران ، دانشکده کشاورزی، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، میکروبیولوژی گروه  •

 ، دانشکده کشاورزی، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران زیست شناسیگروه  •

 ، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران علوم انسانی، دانشکده حسابداریگروه  •

 ، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایرانعلوم انسانی، دانشکده مدیریت و امور مالیگروه  •

 ، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران علوم انسانیه ، دانشکد فقه و حقوقگروه  •

 ، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران علوم انسانی، دانشکده روانشناسیگروه  •

 ، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران علوم انسانی، دانشکده علوم تربیتیگروه  •

 آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران ، مؤسسه علوم انسانی، دانشکده مدیریت آموزشیگروه  •

 ، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران فنی و مهندسی، دانشکده معماری و شهرسازیگروه  •

 ، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران فنی و مهندسی، دانشکده عمران و نقشه برداریگروه  •

 آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران، مؤسسه  فنی و مهندسی، دانشکده برق و الکترونیکگروه  •
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 ، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران فنی و مهندسی، دانشکده کامپیوترگروه  •

 ، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایرانفنی و مهندسی، دانشکده مهندسی پزشکیگروه  •

 ب( مجالت انگلیسی:  

• Department of Plant Protection, School of Agriculture, Afagh Higher Education 

Institute, Urmia, Iran 

• Department of Food Science and Technology, School of Agriculture, Afagh Higher 

Education Institute, Urmia, Iran 

• Department of Microbiology, School of Agriculture, Afagh Higher Education 

Institute, Urmia, Iran 

• Department of Biology, School of Agriculture, Afagh Higher Education Institute, 

Urmia, Iran 

• Department of Accounting, School of Human Science, Afagh Higher Education 

Institute, Urmia, Iran 

• Department of Financial Affairs, School of Human Science, Afagh Higher Education 

Institute, Urmia, Iran 

• Department of Jurisprudence and Low, School of Human Science, Afagh Higher 

Education Institute, Urmia, Iran 

• Department of Psychology, School of Human Science, Afagh Higher Education 

Institute, Urmia, Iran 

• Department of Sociology, School of Human Science, Afagh Higher Education 

Institute, Urmia, Iran 

• Department of Educational Management, School of Human Science, Afagh Higher 

Education Institute, Urmia, Iran 

• Department of Architecture and Urban Development, School of Engineering, Afagh 

Higher Education Institute, Urmia, Iran 

• Department of civil and surveying, School of Engineering, Afagh Higher Education 

Institute, Urmia, Iran 

• Department of Electrical and Electronics, School of Engineering, Afagh Higher 

Education Institute, Urmia, Iran 

• Department of Computer Science, School of Engineering, Afagh Higher Education 

Institute, Urmia, Iran 

• Department of Biomedical engineering, School of Engineering, Afagh Higher 

Education Institute, Urmia, Iran 

 باشد.بیش از یک سال نگذشته  یا ثبت اختراع  شیپژوهاز تاریخ انتشار آثار  ( 4-2
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 مدارک مورد نیاز برای بررسی آثار پژوهشی  -5ماده 

 درجه مجله ای که مقاله منتشر شده است. مربوط به فایل مقاله و مستندات   ( 5-1

 منتشر شده ی فایل کتاب منتشرشده یا نسخه فیزیک ( 5-2

 مدارک و مستندات ثبت اختراع و یافته های علمی  ( 5-3

 تکمیل فرم مربوطه  (5-4

 :منابع آثار پژوهشی -6ماده 

 ( مقاالت مستخرج از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی6-1

 ( مقاالت منتشر شده از طرح های پژوهشی مصوب شده در شورای پژوهشی موسسه 6-2

 و خارج از موسسه  شخصی محققان موسسهشده از تحقیقات ( مقاالت منتشر 6-3

 باید به تایید کمیته تخصصی گروه مربوطه برسند. 3- 6مقاالت منتشر شده دربند   :1-6تبصره 

  :ترتیب نویسندگان -7ماده 

در مقاله های مستخرج از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی که به تایید شورای تحصیالت تکمیلی    (7-1

 ترتیب نویسندگان به صورت ذیل خواهد بود: موسسه رسیده اند، 

 استاد مشاور دوم-استاد مشاور اول-استاد راهنمای دوم- استاد راهنمای اول-نام دانشجو

 : ضوابط حق التشویق -8ماده 

 مورد تصویب قرار گرفت.  تومان یک میلیونتبصره: مبلغ پایه حق التشویق به میزان 
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 حق التشویق بر اساس اعتبار نشریات مختلف به صورت جدول زیر می باشد: درصد( 8-1

 مبلغ شرح  گروه 

 مبلغ پایه  JCR-Q1 300%نشریات  1

 مبلغ پایه   JCR-Q2 220%نشریات  2

 مبلغ پایه  JCR-Q3 160%نشریات  3

 IFبدون   WoSنشریات با نمایه  4
 مبلغ پایه  140%

 JCR-Q4نشریات  5

 مبلغ پایه  Scopus 120%یا   PubMedنشریات با نمایه  6

 مبلغ پایه  ISC 100%نشریات ایرانی دارای امتیاز علمی  7

 مبلغ پایه  ISC 50%نشریات ایرانی بدون امتیاز  8

 

به    ارائه داده اند   در همایش های معتبر داخلی و خارجی  ی که مقاله برای شرکت کنندگان  موسسه   :   1  تبصره 

 پرداخت می نماید. ثبت نام  درصد مبلغ پایه به عنوان کمک هزینه  30و  20 تا  ترتیب

ارائه سخنرانی داشته  برای شرکت کنندگانی که در همایش های معتبر داخلی و خارجی    : موسسه 2تبصره  

 ه به عنوان کمک هزینه ثبت نام پرداخت می نماید.درصد مبلغ پای  60و  40باشند به ترتیب تا 

 

 به صورت زیر می باشد:  یی که با نام موسسه باشندها کتابحق التشویق برای   درصد( 8-2

 مبلغ شرح  گروه 

 مبلغ پایه  %600تا  کتاب انگلیسی )کامل(  1

 به نسبت تعداد فصول کتاب  کتاب انگلیسی )یک یا چند فصل( 2

 مبلغ پایه  % 400تا  )کامل(  کتاب فارسی 3

 به نسبت تعداد فصول کتاب  کتاب فارسی )یک یا چند فصل( 4
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 حق التشویق برای اختراعات به صورت زیر می باشد:  درصد( 8-3

 مبلغ شرح  گروه 

 مبلغ پایه  %600تا  بین المللی ثبت شده  1

 مبلغ پایه  % 300تا  ملی ثبت شده   2

 

 التشویق بر اساس ترتیب نویسندگاندرصد حق  -9ماده 

که آدرس موسسه را درج کرده باشد تعلق می گیرد که    حق التشویق فقط به نویسنده یا نویسندگانی(  9-1

 می تواند دانشجو یا یکی از اعضای هیات علمی باشد.

ی که  تعداد نویسندگان

آدرس دانشگاه را ثبت  

 نموده اند 

 حق تقدم ترتیب نویسندگان بر اساس 

 پنجم چهارم سوم دوم  اول 

     %100 یک

    %40 %60 دو نفر 

   %25 %25 %50 سه نفر 

  %20 %20 %20 %40 چهار نفر 

 %15 %15 %15 %15 %40 و بیشتر   پنج نفر

 

شرکت  فقط به نویسنده    شرکت و سخنرانی در همایش های معتبر ملی و بین المللی   ( حق التشویق 9-2

 گواهی شرکت پرداخت خواهد شد.ارائه  کننده با 
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