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ندارد

 دبیر محترم هیات امنای استان اصفهان

با سالم واحترام؛  

پیرو نامه شماره ۷۳/۶۷۵۷۷/ص/۹۶ مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ تخصیص تشویق مقاالت، نامه به شرح زیر اصالح می شود:

پیرو بخشنامه شماره ۷۰/۲۲۵۹۸ مورخ ۴/۸/ ۹۴ در خصوص چاپ مقاالت در مجالت معتبر و تخصیص تشویق به آنها، 
واحدهای دانشگاهی عالوه بر رعایت کلیه مفاد بخشنامه های مربوط به تشویق مقاالت و ارسال مدارک هر سه ماه یک بار به 
همراه گزارش های اکسل تشویق مقاالت (مطابق راهنمای فایل اکسل تشویق مقاالت در آدرس سایت معاونت پژوهش و فناوری 

دانشگاه به آدرس http://sp.rvp.iau.ir) موارد زیر را نیز رعایت کنند:

مجله تخصصی و معتبر باشد، اهداف گسترده نداشته باشد. -۱

۲- واحدهای دانشگاهی باید برگه های داوری هر مقاله از مسئول مکاتبات مقاله دریافت کرده و در صورت دارا بودن 
داوری علمی و دقیق و مورد تایید بودن آنها و زمان داوری به مدت ۳ ماه به باال، گزارش داوری های تایید شده به همراه 

مدارک آنها را برای اداره کل امور پژوهشی ارسال کنند. 

مقاالت چاپ شده در مجالت دانشگاه آزاد اسالمی مشمول دریافت تشویق نیستند مگر این که مجله دارای رتبه علمی از  -۳
وزارتین و یا دارای امتیاز از اداره کل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی باشد. 

کلیه مقاالت باید از نظر همپوشانی و سرقت علمی (سرقت علمی از دیگران و خود)، با نرم افزارهای تخلف یاب بررسی  -۴
شوند و در صورت دارا بودن همپوشانی ۳۰ درصد به باال، مشمول دریافت تشویق نخواهند بود. فقط آن دسته از مقاالت 

که دارای سرقت علمی و همپوشانی نیستند، در گزارش تشویق مقاالت اعالم شوند.

واحدهای دانشگاهی باید به همراه گزارش های سه ماهه تشویق مقاالت، فهرست رکود علمی اعضای هیات علمی واحد  -۵
را نیز ارسال نمایند، در غیر این صورت تشویقی به آنها تعلق نمی گیرد. 

واحدهای دانشگاهی عالوه بر رعایت کلیه مفاد بخشنامه های قبلی تشویق مقاالت، باید موارد یاد شده در باالرا نیز مدنظر  -۶
قرار دهند و این شرایط برای گزارش های تشویق مقاالت که تاکنون از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تایید دریافت 

نکرده اند الزم االجرا است و مسولیت صحت گزارش ها برعهده واحدهای دانشگاهی است.
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