بسمٍتعالی

دستًرالعملحمایتازمقاالتمىتشرشدٌداوشجًیانداوشگاٌالسَرا(س)دروشریاتمعتبرداخلیيخارجی 

دس ساستبی استقبی ستجِ علوی داًطگبُ ٍ ثِ هٌظَس افضایص هطبسکت داًطدَیبى هقبطع کبسضٌبسی ،کبسضٌبسی اسضدذ ٍ دکتدشی
دس اهش پژٍّص ،دفتش استعذادّبی دسخطبى ًتبیح حبصل اص تحقیقبت داًطدَیبى داًطگبُ کِ ثِ صَست هقبلِ دس هدالت هعتجدش
داخلی ٍ خبسخی ثِ چبح سسیذُ ثبضذ سا ثِ ضشح صیش هَسد حوبیت قشاس هی دّذ .ثب تَخِ ثِ ایي سیبست دستَسالعول حوبیت اص
هقبالت هٌتطش ضذُ ثِ ضشح صیش تذٍیي ضذُ است.
.شرایطمقالٍبرایبُرٌبرداریازایهدستًرالعمل 

1
ًبم داًطدَی هتقبضی ثِعٌَاى ًَیسٌذُ اٍل یب ثالفبصلِ پس اص ًبم عضَ ّیئت علوی داًطگبُ الضّشا (ش) ثبضذ.ٍاثستگی داًطدَی هتقبضی حوبیت اص هقبلِ ،داًطگبُ الضّشا ( )Alzahra Universityثبضذ.هقبلِ اسائِ ضذُ ثبیذ ثِ چبح سسیذُ ثبضذ.هْلت اسائِ هقبلِ ثِ دفتش تب  6هبُ پس اص تبسیخ چبح هقبلِ هیثبضذ.تبصرٌ -1دس هقبالتی کِ ثب حزف ًبم عضَ ّیئت علوی داًطگبًُ ،بم داًطدَی هتقبضی اٍل ًجبضذ ًیدض دس صدَستی کدِ سدْن
داًطدَ دس هقبلِ دست کن  %50ثبضذ (طجق آییيًبهِ استقب حذاکثش داسای ًَ 3یسٌذُ ثبضذ) هَسد حوبیت قشاس هیگیشًذ .هدال
هحبسجِ هیضاى تطَیق ،سْن هتقبضی طجق آییيًبهِ استقب است.
تبصرٌ -2دس هَسد داًصآهَختگبى ،هقبالتی کِ تب  24هبُ پس اص داًصاهَختگی ًیض چدبح ضدذُاًدذ ،هطدوَل حوبیدت قدشاس
هیگیشًذ.
تبصرٌ -3اختصبظ  DOIثِ هقبالت  ISIیب علوی پژٍّطی داخل ثِ هٌضلِ چدبح هقبلدِ ثدَدُ ٍ هتقبضدی ثدب اسائدِ هسدتٌذات
هشثَطِ هیتَاًذ اص هضایبی حوبیت ایي دستَسالعول ،ثشخَسداس ضَد.
.2مراحلاجراییدریافتحمایت 
اسائِ هقبلِ چبح ضذُ ثِ ّوشاُ ضٌبسٌبهِ ٍ خلذ ًطشیِ ثِ دفتش حوبیت اص استعذادّبی دسخطبى ٍ تکویل فشم هشثَطِ ( ضدبهلتعذاد ٍ عٌَاى هقبالت ،ضوبسُ حسبة هتقبضی ٍ تبسیخ تحَیل هذاس ثب اهضبی داًطدَی هتقبضی).
-ثشسسی هذاس

خْت تبییذ ًْبیی هقبالت ٍاخذ ضشایط دس ضَسای استعذاد دسخطبى.

تجصشُ  -1هتقبضیبى هیتَاًٌذ هذاس خَد سا دس طَل سبل ثِ دفتش تحَیل دٌّذ ،اهب ثشسسی هقبالت تٌْب دس چْبس ًَثت (پبیبى
خشداد هبُ ،ضْشیَس هبُ ،آرس هبُ ٍ اسفٌذ هبُ دس ّشسبل) اًدبم هیگیشد.
تجصشُ  -2دسیبفت هقبالت ٍ هستٌذات آى تَسط دفتش حوبیت اص استعذادّبی دسخطبى ،الضاهب ثِ هعٌبی حوبیت هبلی اص هقدبالت
ًیست.


.3میسانحمایتازمقاالت 
تطَیق ثشای هقبالت چبح ضذُ دس هدالت داخلی ٍ خبسخی ثش اسبس خذٍل پبیِ صیش صَست هیگیشد.
هقطع

صهیٌِ تخصصی هقبلِ

دسخِ ًطشیِ

(دکتشی)

علَم پبیِ ٍ فٌی

اٍلیي هقبلِ
(سیبل)

اص دٍهیي هقبلِ
ثِ ثعذ
(سیبل)

هقبالت هستخشج اص پبیبى ًبهِ
ٌّش ٍ علَم اًسبًی

کبسضٌبسی/کبسضٌبسی اسضذ
دکتشی(هقبالت ؼیش اص
هستخشج اص پبیبى ًبهِ)

علَم پبیِ ٍ فٌی

ٌّش ٍ علَم اًسبًی

ISI

3000000

6000000

علوی  -پژٍّطی

2000000

4000000

ISI

4000000

0000000

علوی  -پژٍّطی

2000000

4000000

ISI

6000000

0000000

علوی  -پژٍّطی

4000000

6000000

ISI

0000000

10000000

علوی  -پژٍّطی

4000000

6000000

.4مقاالتدارایضریبتاثیرباال(پراستىاد) 
دس خصَظ هبصاد هجلػ حوبیتی دس هقبالت داسای ضشیت تبثیش ثبال یب هقبالت داغ ،دسخَاست هتقبضدی ثدِ صدَست هدَسدی ٍ ثدب
تبییذ استبد ساٌّوب دس فشم هخصَظ اسائِ هقبلِ ،ثِ دفتش ٍاصل ٍ دس ضَسای استعذادّبی دسخطبى داًطگبُ ثشسسی ٍ اعدالى ًظدش
خَاّذ ضذ .دس ّش صَست هبصاد هجلػ حوبیت ،حذاکثش تب  %50حوبیت اص هقبلِ هَسد ًظش طجق خذٍل پبیِ ،خَاّذ ثَد.
ثشای ّش داًطدَی هتقبضی هال

تعییي هیضاى هجلػ تطَیقی ،تعذاد هقبالتی است کِ دس ّش دٍسُ ،تحَیل دفتدش اسدتعذادّبی

دسخطبى هیًوبیذ ٍ ایي تعذاد ثِ دفعبت آتی اًتقبل دادُ ًویضَد .

دفترحمایتازاستعدادَایدرخشانداوشگاٌالسَرا(س)

