معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 تسهيالت چاپ مقاله و جایزه مقاالت و عضویت در انجمنهاي علمی
بازنگری شده در تاریخ  85/2/24هیأت رئیسه

به منظور ارتقاي سطح علمي دانشگاه ،اشاعة نتايج فعاليتهاي پژوهشي و انتقال مؤثر تجارب و دستاوردهاي تحقيقاتي ،موارد ذيل به عنوان تشويق اعضاي هيأت علمي
دانشگاه تربيت مدرّس براي تهيه و درج مقاالت علمي ـ پژوهشي در رشته تخصصي در مجالت معتبر علمي ـ پژوهشي تعيين ميشود:
مادة  .1هر يك از نويسندگان مقاالت علمي و پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر علمي ـ پژوهشي كه به نام دانشگاه تربيت مدرّس ثبت شده باشد مطابق مادة  2اين
دستورالعمل ،تشويق ميشوند.
تبصره  :1مقاالت مندرج در مجالت علمي ـ پژوهشي پس از تأييد مجله توسط مراجع ذيصالح ،حداكثر تا سه شماره قبل از دريافت درجه علمي ـ پژوهشي ،نيز شامل
تشويق ميشود.
مادة  2ـ پرداخت تشويقي به مقالة چاپ شده در مجلة معتبر علمي ـ
پژوهشي در صورتيكه آدرس عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرّس
) (Tarbiat Modares Universityباشد صورت ميگيرد.
مادة  .3ارزيابي مقاالت براساس آييننامة ارتقا به عهده كميسيونهاي تخصصي هيأت مميزه دانشگاه است كه حداكثر يك ماه پس از وصول اعالم نظر خواهند كرد.
مادة  .4پس از تعيين امتياز هر مقاله ،باتوجه به تعداد نويسندگان ،سهم هر يك از آنها مطابق آييننامة ارتقا و براساس جدول ذيل محاسبه ميشود ،مگر آنكه ميزان مشاركت
از سوي خود نويسندگان اعالم شده باشد .حداكثر امتياز ساالنه براي هر عضو هيأت علمي 25امتياز ميباشد.
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جدول شماره  .1نحوه توزيع امتياز فعاليتهاي پژوهشي مشترك
سهم هر يك از همكاران از امتياز مربوط
تعداد همكاران
اول
1

%100

هر يك از بقيه همكاران

مجموع

2

%90

%60

%150

3

%80

%50

%180

4

%70

%40

%190

5

%60

%30

%180

 6باالتر

%50

≤ %25

%175

تبصره  :2در صورتي كه نويسندگان داراي مقاله مشترك با دانشجويان باشند ،با حذف اسامي دانشجويان ،امتياز نويسندگان محاسبه خواهد شد ،در صورتيكه دانشجوي ساير
دانشگاهها باشد جزء مؤلفان محاسبه ميشود.
تبصره  :3در مقاالت مستخرج از رساله يا پاياننامه بايستي مسئول مكاتبات استاد راهنما باشد.
تبصره  :4در محاسبه حق التاليف مسئول مكاتبات ) (Corresponding authorبه عنوان نفر اول محسوب ميشود.
تبصره  :5چنانچه مسئول مكاتبات معلوم نباشد ،نام نويسنده اول به عنوان مسئول مكاتبات در نظر گرفته ميشود.
تبصره  :6اگر مقالهاي داراي دو مسئول مكاتبات باشد هر دو به عنوان نفر اول محاسبه خواهند شد.
تبصره  :7به هر يك از مقاالت مستخرج از رسالة عضو هيأت علمي ،يك امتياز به نويسنده تعلق ميگيرد (در اين مورد رعايت مادّة  1الزامي نيست).
مادة  .5مبلغ پرداختي با توجه به بودجة پژوهشي ،هر سال به پيشنهاد شوراي پژوهشي و با تصويب هيأت امناء دانشگاه تعيين خواهد شد.
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مادة  .6اين د ستورالعمل در  6مادّه و  7تب صر ه د رتاريخ  78/7/30به ت صويب شوراي پژوه شي و در تاريخ  78/7/4به ت صويب هيات رئي سه ر سيد .اين د ستورالعمل پس از
بازنگري در جلسه مورخ  84/12/13شوراي پژوهشي و جلسه مورخ  85/2/24هيات رئيسه مورد تصويب قرار گرفت .و از تاريخ  85/1/1و يا  2006/1/1قابل اجراست.
دانشجوي دانشگاه تربيت مدرس در مقاالت مستخرج از رساله /پاياننامه بايد فقط يك آدرس آن هم آدرس دانشگاه تربيت مدرس را درج نمايد.
اگر فقط  e-mailدانشجو در مقاله درج شود ،دانشجو بهعنوان نويسنده مسئول مقاله در نظر گرفته ميشود.
اگر مقاله عضو هيأت علمي دانشگاه داراي  2آدرس باشد ،در صورتي حقالتأليف پرداخت ميگردد كه آدرس دوم مربوط به محل فرصت مطالعاتي باشد.
تكمله دستورالعمل تشويقي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرّس براي تهيه و درج مقاله در مجالت معتبر علمي ـ پژوهشي
بازنگري شده در تاريخ  85/10/30شوراي پژوهشي

 -1هزينه بررسي ) (Submission feeو هزينه چاپ ) (Page Chargeاز محل اعتبارويژه هيات علمي قابل پرداخت است.
 -2هزينه نســخه اصــلي ) (Reprint Chargeدر صــورتي كه از وــرورتهاي چاپ مقاله باشــد از محل اعتبارويژه اعضــاي هيات علمي براي حداقل تعداد  Reprintقابل
پرداخت است.
 -3هزينه ويراســـتاري براي ويرايق مقاالت التين ،براي ويرايق گران زبان مادري ) (Nativeو يا ويرايق گران حرفهاي براي هر كلمه برابر نرخ رايج از محل اعتبارويژه
اعضاي هيات علمي قابل پرداخت است.
تبصره ـ دانشجوياني كه استاد راهنماي آنها خارج از دانشگاه ميباشد و مبادرت به چاپ مقاله نمايند راساً از بودجه پژوهشي دانشگاه پرداخت خواهد شد.
شرايط پرداخت:
 .1مقاله به آدرس دانشگاه تربيت مدرس ( )Tarbiat Modares Universityباشد.
 .2هيأت علمي بايد مسئول مكاتبات ( )Corresponding Authorباشد.

 .3مقاله در زمينه رشته تخصصي فرد باشد.
 .4مقاله در مجالت نمايه شده معتبر چاپ شده باشد.
نكته :هزينه چاپ ،ويراستاري و  ...مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر فقط به مقاالتي تعلق ميگيرد كه در  %40اول ليست  JCRميباشند تاريخ اجرا  86/1/1ميباشد.
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آدرس  e-mailعضو هيات علمي و دانشجوي دانشگاه تربيت مدرس بايد  …@modares.ac.irباشد.
تاريخ پذيرش مقاالت اعضاي هيات علمي جديد در مجله بايد بعد از تاريخ قرارداد آنها در دانشگاه تربيت مدرس باشد.

آييننامه جايزه مقاالت منتشره در مجالت علمي معتبر
بازنگري شده در تاريخ  85/2/24هيأت رئيسه
به منظور تحقق بند  10از سياستها و راهكارهاي پژوهشي دانشگاه در جهت تشويق توليد علم به شكل چاپ مقاالت موارد زير به تصويب رسيد.
 -1به ازاي هرامتياز براي مقاالت علمي پژوهشي تخصصي معتبر حداكثر  1/10مجموع حقوق مرتبه علمي به اوافه فوقالعاده مخصوص استاد پايه  30پرداخت خواهد شد.
 -2اين آئيننامه پس از بازنگري در جلسه مورخ  84/12/13شوراي پژوهشي و جلسه مورخ  85/2/24هيات رئيسه مورد تصويب قرار گرفت.

دستورالعمل حق عضويت اعضاي هيأت علمي و دانشجويان
در انجمنهاي علمي
مقدمه
به منظور تحقق بند 10ــــ 7از ويرايش پنجم سياستها و راهكارهاي پژوهشي دانشگاه تربيت مدرّس براساس مفاد اين دستورالعمل از عضويت در انجمنهاي علمي تخصصي
حمايت ميشود.
ماده  .1اعضــاي محتره هي ع علمي ه در ســال حدل حداحل يا مقاله در مجالع معتدر علمي پژوهشــي چ اپ رده باشــندب با ارا ه مدرک پرداخت حق ثدت ناه در
انجمن علمي مربوط به تخصص خود ب هزينه ثدت ناه راب تا سقف مقررب دريافت خواهند نمود.
تبصره  :1عضو هي ع علمي ميتواند از ما مذ ورب حق اشتراك مجله علمي انجمن مذ ور را نيز پرداخت نمايد.
تبصره  :2شرط داشتن مقاله براي بار اول براي دانشجويان الزامي نيست.
تبصره  :3انجمنهاي علمي داخل شور بايد به تصويب يكي از وزارتين علوهب تحقيقاع و فناوري با بهداشتب درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.
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ماده  .2مدلغ ثدتناه سـاليانه و اشـتراك مجله علمي باتو ه به بود ه پژوهشـي دانشـگاه تعيين ميشـودب مازاد بر آن تا سـه برابر در رـورع پيشبيني هي ع علمي در طرح
تحقيقاتي حابل پرداخت خواهد بود.
ماده  .3اين دستورالعمل در سه ماده و سه تدصره در تاريخ  1380/12/11شوراي پژوهشي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب حابل ا راست.
طبق مصوبه شوراي مديران  87/9/20هر عضو هيأت علمي دانشگاه ،بهمنظور عضويت در حداكثر سه انجمن علمي در سطح جهاني ( اعم از داخلي يا خارجي) تا سقف
 500دالر در سال در نظر گرفته شود.
شايان ذكر است ،حق عضويت در يك انجمن توسط مدير كل پژوهشي دانشگاه بررسي و رأساً تصميمگيري ميشود (تناسب فعاليت انجمن تخصص متقاوي الزامي است) ،و
درخواست عضويت در موارد دوم و سوم ميبايست به تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه برسد.
كتابخانه مركزي دانشــگاه كليه خدمات خود را براي اعضــاي انجمنهاي علمي با تخفيف ويژه ( )25%ارائه مينمايد .اعضــاي انجمن علمي با ارائه كارت عضــويت معتبر يا
معرفينامه معتبر ميتوانند از ت سهيالت كتابخانه ا ستفاده نمايند .همچنين كتابهاي منت شره دان شگاه نيز م شمول  %25تخفيف براي اع ضاي انجمنهاي علمي خواهد بود .اين
دستورالعمل در تاريخ  1383/4/13به تصويب شوراي مديران پژوهشي رسيد.
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