
معاونت پژوهشي طبق سنوات قبل و در محدوده منابع تأمين شده براي تشويق مقاالت علمي، از مقاالت ارايه شده اساتيد و         
  ، و همچنين همايش هاي معتبر داخلي و خارجي حمايت مي كند. ISIترويجي و  -دانشجويان در نشريات علمي پژوهشي، علمي

اي هيات علمي بايد  - امانه خود را در سـ   مقاالت اعـض ويق خود را در ـس ت هاي تـش تان وارد نمايند و درخواـس امانه گلـس
  گروه بندي تشويق نمايند.

ترك   - جويان  مقاله هاي مـش گاه دانـش اتيد دانـش تاد، مقاله در   با اـس ط اـس تان  بايد توـس امانه گلـس و   ورود اطالعات  گرددـس
مقاله دانـشجو  در ـصورتي كه فقط  خت نيـست.درخواـست تـشويق از طريق دانـشجو قابل پردا ـشود، وگروه بندي تـشويق  

به به صـورت انفرادي بوده و يا  اين كه با اسـاتيد دانشـگاه مشـترك نيسـت مي تواند درخواسـت هاي تشـويق خود را 
ورت دقيق طي ت درج   ـص فحه معاونت  فرم درخواـس ده در ـص ي  ـش ده در فرم  پژوهـش تندات الزم (ذكر ـش به همراه مـس

موال هر ـسه ماه يك بار( به تـشويق مقاالت) به پـست الكترونيك دفتر امور پژوهش ارـسال نمايند. مـستندات ارائه ـشده مع
 صورت فصلي) در دفتر امور پژوهشي دانشگاه بررسي شده و به امور مالي دانشگاه ارسال مي گردد. 

تقاـضاي تـشويق براي مقاالت مـشترك، ـشامل همه مولفان درون دانـشگاهي (اعم از دانـشجويان و اـساتيد) مي ـشود و نيازي به پر   •
  .ز مقاالت وجود نداردكردن مجزاي فرم براي اين دست ا

  مهم:   نكات

رسال گردد. هرگونه نقص در د به صورت دقيق و منظم تدوين و اي.اطالعات و مستندات درخواستي طي فرم تشويق مقاالت، با1
  مانع از بررسي درخواست مي گردد.  ،و مستندات(شماره حساب، تلفن و ....) نويسنده و نويسنده همكار اطالعات 

  ) researchdep[at]aui.ac.ir دفتر امور پژوهشي دانشگاه ( مستندات و فرم تشويق مقاالت، طي ايميلي به نشاني .اطالعات،2
ان ايميل كليد واژه تشويق  ر به عدم بررسي درخواست مي گردد.در عنوعدم رعايت نام گذاري صحيح ايميل منج ارسال گردد.

  و نام خانوادگي فرستنده ايميل ذكر شود. مقاالت 
متقاضيان قبل از پر كردن فرم تشويق مقاالت، و به طور كلي قبل از ارايه مقاالت به نشريات علمي، مي بايست از اعتبار و   .3

به سياهه  ها  قبل از استفاده از فهرست "اضمن( اصالت درجه علمي نشريات (خصوصاً نشريات خارجي) اطمينان حاصل نمايند.
   ) نشريات نامعتبر توجه فرماييد.
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  جهت پيامك واريز دانشگاه الزامي است.  )به جز اعضاي هيات علمي دانشگاه  (ذكر تلفن همراه كليه نويسندگان.  5

  .  اجرا و ادامة برنامه تشويق مقاالت، منوط به تأمين اعتبارات الزم است.  6


