آنییانهمی تشویقی مقاالت سال 9314
ووه ّسیٌِی ضروت در وٌگرُّبی خبرجی اػضبی ّیأت ػلوی ٍ پژٍّطگراى:
الف -سخٌراى هذػَ (ایٌذوسضذُ در  )ISIدر صَرت ػذم حوبیت از عرف وٌگرُ

 15/000/000ریبل

ة -سخٌراى هذػَ در صَرت حوبیت وبهل از عرف وٌگرُ

 5/000/000ریبل

ج -ارائِی همبلِ ثِصَرت سخٌراًی (ایٌذوسضذُ در )ISI

 10/000/000ریبل

د -ارائِی همبلِ ثِصَرت سخٌراًی (ایٌذوسًطذُ)

 7/000/000ریبل

ُ -ارائِی همبلِ ثِصَرت پَستر (ایٌذوسضذُ در )ISI

 5/000/000ریبل

ی -ارائِی همبلِ ثِصَرت پَستر (ایٌذوسًطذُ)

 1/500/000ریبل

تجصرُ :سمف دفؼبت ضروت در وٌگرُّبی خبرجی ثِ ازای ّر ػضَ ّیأت ػلوی  2ثبر در سبل هیثبضذ ٍ
درخَاست ثیص از  2ثبر هٌَط ثِ تصوین ضَرای پژٍّطی خَاّذ ثَد.
ووه ّسیٌِی ضروت در وٌگرُّبی داخلی اػضبی ّیأت ػلوی ٍ پژٍّطگراى:
 .1ثیيالوللی:
الف -سخٌراى هذػَ

 5/000/000ریبل

ة -ارائِی همبلِ ثِصَرت سخٌراًی (ایٌذوسضذُ در )ISI

 3/000/000ریبل

ج -ارائِی همبلِ ثِ صَرت سخٌراًی (ایٌذوسًطذُ)

2/250/000ریبل

د -ارائِی همبلِ ثِ صَرت پَستر (ایٌذوسضذُ در )ISI

2/000/000ریبل

د -ارائِی همبلِ ثِ صَرت پَستر (ایٌذوسًطذُ)

 500/000ریبل

 .2غیرثیيالوللی:
الف -ارائِی همبلِ ثِ صَرت سخٌراًی (ایٌذوسًطذُ)

 500/000ریبل

ة -ارائِی همبلِ ثِ صَرت پَستر (ایٌذوسًطذُ)

 500/000ریبل

تجصرُ  :1ثیي الوللی ثَدى وٌگرُ ،در گسارش ارائِ ضذُ تَسظ وبر گرٍُ صذٍر هجَز وٌگرُّبی ثیي الوللی ٍالغ
در هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری ٍزارت ثْذاضت ،تأییذ هیگردد.
ووه ّسیٌِی ضروت در وٌگرُّبی خبرجی داًطجَیبى:
الف -ارائِی همبلِ ثِ صَرت سخٌراًی (ایٌذوسضذُ در )ISI

 7/000/000ریبل

ة -ارائِی همبلِ ثِ صَرت سخٌراًی (ایٌذوسًطذُ)

 5/000/000ریبل

ج -ارائِی همبلِ ثِ صَرت پَستر (ایٌذوسضذُ در )ISI

 4/000/000ریبل

د -ارائِی همبلِ ثِ صَرت پَستر (ایٌذوسًطذُ)

 1/200/000ریبل

تؼذاد دفؼبت ضروت در وٌگرُّبی خبرجی ثرای داًطجَیبى:
وبرداًی ٍ وبرضٌبسی

 1ثبر در سبل

دوترای حرفِای ٍ تحصیالت تىویلی

 2ثبر در سبل

تجصرُ :هٌظَر از تحصیالت تىویلی ،همبعغ وبرضٌبسی ارضذ ٍ دوترای تخصصی ( )PhDهیثبضذ.
ووه ّسیٌِی ضروت در وٌگرُّبی داخلی داًطجَیبى:
 .1ثیيالوللی:
الف -غیرداًطجَیی:
الف -ارائِی همبلِ ثِ صَرت سخٌراًی

 2/000/000ریبل

ة -ارائِی همبلِ ثِصَرت پَستر

 1/000/000ریبل

ة -داًطجَیی:
الف -ارائِی همبلِ ثِ صَرت سخٌراًی
ة -ارائِی همبلِ ثِصَرت پَستر

 1/000/000ریبل
 500/000ریبل

 .2غیرثیيالوللی:
الف -غیرداًطجَیی:
الف -ارائِی همبلِ ثِ صَرت سخٌراًی

 750/000ریبل

ة -ارائِی همبلِ ثِصَرت پَستر

 500/000ریبل

ة -داًطجَیی:
الف -ارائِی همبلِ ثِ صَرت سخٌراًی

 500/000ریبل

ة -ارائِی همبلِ ثِصَرت پَستر

 400/000ریبل

تجصرُ :تؼذاد دفؼبت ضروت در ّوبیصّبی داخلی ثرای داًطجَیبى ثب پرداخت تطَیمی در ّر ًین سبل دٍ ثبر هیثبضذ.
تجصرُ  :1در صَرت ارائِی ثیص از یه همبلِ در ّر وٌگرُ ثِ ّر یه از صَرتّبی فَق ،ثِ ازای ّر همبلِی
اضبفِ در وٌگرُ ّبی خبرجی یب داخلی ،هؼبدل  30درصذ ازتطَیمی اٍلیي همبلِ پرداخت هیگردد.
تجصرُ  :2درصَرت ػذم ارائِ گَاّی حضَر تَسظ پژٍّطگر ٍ درصَرت ارائِ سبیر هستٌذات %20 ،هجبلغ تطَیمی
هٌذرج در ثٌذّبی فَق پرداخت خَاّذ ضذ.

تطَیمی همبالت چبحضذُ:
الف – ثرای همبالت چبحضذُ در هجالتی وِ در  ISI ٍ PubMed/ Medlineایٌذوس هیضًَذ هجلغ 10/000/000
ریبل ثِػٌَاى تطَیمی پرداخت گردد.
ة – ثرای همبالت چبحضذُ در هجالتی وِ در  Scopusایٌذوس هیضًَذ هجلغ  6/000/000ریبل ثِػٌَاى تطَیمی
پرداخت گردد.
ج – ثرای همبالت چبحضذُ در هجالتی وِ در , Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract

 PsychInfo, CINAHL, Current Contentsایٌذوس هیضًَذ هجلغ  5/000/000ریبل ثؼٌَاى تطَیمی پرداخت گردد.
د – ثرای همبالت چبحضذُ در هجالتی وِ در  ISC ٍ Copernicusایٌذوس هیضًَذ هجلغ  4/000/000ریبل
ثِػٌَاى تطَیمی پرداخت گردد.
ُ -ثِ همبالت ایٌذوس ًطذُ تطَیمی اختصبظ ًوییبثذ.
تجصرُ  :1ثبزُی زهبًی لبثل لجَل جْت پرداخت تطَیمی سبل  1394درخصَظ همبالت خبرجی از اٍل آٍریل
 2015لغبیت پبیبى هبرس  ٍ 2016درهَرد همبالت داخلی ،از اٍل فرٍردیي هبُ لغبیت پبیبى اسفٌذ هبُ  1394هیثبضذ.
تجصرُ  :2ثرای همبالت چبحضذُ در هجالتی وِ در  ISIایٌذوس هیضًَذ ثِ ازای ّر  IFهجلغ  1/500/000ریبل ثِ
هجلغ تطَیمی اضبفِ خَاّذ ضذ.
تجصرُ  :3همبالت هجالت دارای تأخیر چبح داخلی هصَة ٍ خبرجی دارای تأخیر چبح ،لبثل لجَل ًویثبضٌذ..
تجصرُ  :4همبالت هرثَط ثِ دٍ هبٌّبهِی هبرس -آٍریل  2016لبثل لجَل ًجَدُ ٍ همبالت هرثَط ثِ دٍ هبٌّبهِی
هبرس -آٍریل  2015لبثل لجَل هیثبضٌذ.
تجصرُ  :5همبالت  ٍ Epub ،in pressهمبالت  publish onlineثِ استثٌبء همبالت هجالتی وِ هبّیتبً ثِصَرت
الىترًٍیىی ( )onlineهٌتطر هیضًَذ ٍ همبالت هجالتی وِ لجل از چبح در یىی از ایٌذوس ّبی سغح یه ٍ دٍ
ایٌذوس ضذُ ثبضٌذ ،غیرلبثل لجَل هیثبضٌذ.
تجصرُ  :6هجلغ ًْبیی هحبسجِ ضذُ جْت اختصبظ تطَیمی ثِ همبالتی وِ ثب ّوىبری یه یبچٌذ وطَر ًَضتِ ضذُ
ٍ در ٍاثستگیّبی سبزهبًی ،آدرس ًَیسٌذگبى خبرجی هَجَد ثبضذ (همبالت هطترن ثب سبیر وطَرّب) ،در ضریت
 1/25ضرة هیگردد.

تجصرُ  :7ثِ ازای رفرًسدّی ثِ همبالت خَد ٍ سبیر ّوىبراى داًطگبُ وِ ٍاثستگی سبزهبًی داًطگبُ در آى رور
ضذُ ثبضذ تب سمف  %10تطَیمی ثِ تطَیمی ثٌذّبی الف تب د افسٍدُ هیگردد (ثِ ازای ّر خَد ارجبػی %1
افسایص ٍ ثِ ازای ّر ارجبع ثِ سبیر همبالت داًطگبُ  %2افسایص) .ایي اهر ثبیذ تَسظ خَد درخَاستدٌّذُ اظْبر ضَد.
تجصرُ  :8هجلغ تطَیمی ثراسبس اهتیبزی وِ در ارزضیبثی پژٍّطی ثرای ًَیسٌذگبى همبلِ هحبسجِ هیگردد ،پرداخت
خَاّذ ضذ .یؼٌی ثِ ًفر اٍل ٍ هسئَل ً ٍ %100فر دٍم ثِ ثؼذ  %70هجلغ تطَیمی پرداخت هیگردد.
تجصرُ  :9در صَرتیوِ ًَیسٌذُی اٍل ٍ ًَیسٌذُی هسئَل ّر دٍ ٍاثستگی سبزهبًی داًطگبُ را لیذ وردُ ثبضٌذ،
هجلغ تطَیمی ثِ ًَیسٌذُی هسئَل پرداخت هیگردد.
تجصرُ  :10همبالت  Letter to editor ٍ editorial material ،editorial ،author replyدر هجالت غیر  ISIو

 PubMedغیرلبثل لجَل هیثبضٌذ.
تجصرُ  :11هیساى تطَیمی ثر اسبس اهتیبزی وِ در ارزضیبثی پژٍّطی ثرای اًَاع همبالت هحبسجِ هیگردد ،ثِ ضرح
زیر پرداخت هیضَد.
اًَاع همبالت ٍ تطَیمی آًْب:
 : Original article اهتیبز وبهل
 : Economical Review/ Review article اهتیبز وبهل
تجصرُ :تطَیمی همبالت  Review articleفمظ درخصَظ هجالت ًوبیِ ضذُ در  PubMed/ISIدر ػذد  1/4ضرة
خَاّذ ضذ.
 :Research Letter/Case Report یه سَم هیساى تطَیمی


Short Or Brief Communication/Rapid Communication/Brief Report

ٍ همبالت ً Letter to editor ٍ editorial material ،editorial ،author replyوبیِضذُ در :PubMed/ISI
یه دٍم هیساى تطَیمی
 تجصرُ  :12هَارد ّ supplement ٍ proceedings ،abstract meetingبی هجالت وِ همبالت هرثَط ثِ وٌگرُّب را
چبح ًوَدُاًذ ثِػٌَاى همبلِ لبثل لجَل ًجَدُ ٍ هجلغ تطَیمی آى هغبثك ثب ّوبیص هحبسجِ هیگردد.

تجصرُی  :13آییيًبهِی تطَیمی همبالت ثرای پژٍّطگراى ،اػضبی ّیأت ػلوی ٍ داًطجَیبى یىسبى هیثبضذ.
تجصرُ  :14همبالت هستخرج از پبیبىًبهِّب ثِ ضرط رػبیت ثٌذّبی آییيًبهِی حوبیت پژٍّطی از پبیبىًبهِّب10 ،
تب  20درصذ ثیطتر تطَیمی دریبفت هیوٌٌذ.
تجصرُ  :15همبالت هستخرج از عرحّبی  rapid trackثِ ضرط رػبیت ثٌذّبی آییيًبهِی  20 ،Rapid Trackتب
 40درصذ ثیطتر تطَیمی دریبفت هیوٌٌذ.

