
  طرح تشويقي چاپ مقاالت و كتب شيوه نامه

  

  و نيز ترغيب ناوري و ارتقاء كمي و كيفي پژوهشمؤسسه آموزش عالي بهار در راستاي افزايش سهم مؤسسه در توليد علم و ف    

  ع علمي، طرح اعضاء هيأت علمي و دانشجويان در انتشار دست آوردهاي علمي شان در مجالت معتبر، چاپ كتاب و نيز شركت در مجام 

  به شرح زير اجرا مي كند. را تشويقي چاپ مقاالت در مجالت معتبر علمي، چاپ كتاب و نيز شركت در همايش هاي علمي

  افراد شامل طرح:    

 اعضاء هيأت علمي، اساتيد، دانشجويان و كارشناسان آموزشي و پژوهشي مؤسسه -

 بازنشستگي نائل شده اند.اعضاء هيأت علمي كه به افتخار  -

  الف: مقاالت

  شرايط مقاالت جهت بررسي در طرح تشويقي  

 اني به عنوان نش "ايران مؤسسه آموزش عالي بهار، مشهد،"مقاله هايي در طرح تشويقي لحاظ خواهند شد كه نام  -

 اشتغال نويسنده مقاله درج شده باشد.محل 

 باشد يا در همايش هاي معتبر شر شدهتمقاله اي مشمول طرح تشويقي مي باشد كه در مجالت علمي چاپ و من -

 علمي داخلي و يا خارج ارايه گردد. 

 صورت مي پذيرد. "طرح تشويقي مقاالت"ارزيابي اعتبار علمي مقاالت توسط مدير پژوهشي مؤسسه و مبني بر فرم  -

 براي هر مقاله فقط يكبار پاداش تعلق مي گيرد. -

 محدوديتي در خصوص تعداد مقاالت ارائه شده وجود ندارد. -

 به مقاله هايي كه به هر نحو يك مقاله كامل محسوب نشوند بخشي از امتياز تعلق خواهد گرفت. -

 مؤسسه پرداخت ميشود. "طرح تشويقي مقاالت "فرم مبلغ تشويقي براساس -

  مراحل اجراء:

 پر كردن فرم طرح تشويقي مقاالت توسط يكي از نويسندگان مقاله -

  مشخصات همايش علميستندات مرتبط با درجه علمي مجله و يا پيوست مدارك الزم؛ شامل اصل مقاله و م -

 تحويل مدارك باال به مدير پژوهشي مؤسسه -

 



  ب: طرح تشويقي چاپ كتاب

همراه با يك كه شامل اطالعات زير باشد  را خوددرخواست  طبق نامه اي نويسنده و يا نويسندگان قبل از چاپ كتاب  
  سسه ارائه مي نمايند.ي مؤبه مدير پژوهش كتابپيش نويس نسخه از 

 عنوان كتاب -

 زمينه موضوعي كتاب -

 نام نويسنده(نويسندگان) -

 تعداد صفحات كتاب -

 نوع نگارش: تأليف، تدوين، ياگردآوري -

 پرداخت خواهد مبلغ تشويقي  "طرح تشويقي كتب  "شي مؤسسه، بعد از چاپ كتاب طبق فرمدر صورت تأييد مدير پژوه
 شد.

 كتاب آورده  و شناسنامه صفحه اولجلد كتاب، در  "مؤسسه آموزش عالي بهار"مي گيرد كه نام  به كتبي طرح تشويقي تعلق
  شده باشد.

  

  پژوهشي مؤسسه مدير


