
 تعالیبسمه

 التالیف مقاالتنامه تعیین میزان حقآئین

التالیف به شرح ذیل تعیین حقی برای محاسبهالمللی معتبر بینمقاالت و پژوهشی -امتیاز مقاالت علمی -

 شود:می

 حداکثر امتیاز نوع مقاله
 ISI 7المللی معتبر دارای نمایه چاپ مقاله کامل در نشریات بین
 5 المللیاز ناشرین معتبر بین ISIچاپ مقاله کامل در نشریات غیر 

 ISC 5و  متبوعپژوهشی مورد تایید وزارت  –چاپ مقاله کامل در نشریات علمی 
 4 در نشریه علوم و تکنولوژی دانشگاه احرارکامل چاپ مقاله 

 2 متبوعترویجی مورد تایید وزارت  –چاپ مقاله کامل در نشریات علمی 
 

پرداخت شود، پرداخت هزینه چاپ مقاله بر هایی در صورتی که برای چاپ مقاله در نشریات معتبر، هزینه -

از مقاالت بر حسب  گروهامتیاز این  التالیف به مولف پرداخت خواهد شد.عهده نویسنده خواهد بود و تنها حق

 شود:ها به شرح ذیل تعیین مینوع مقاله و ناشر آن

 حداکثر امتیاز نوع مقاله
 ISI 5المللی معتبر دارای نمایه چاپ مقاله کامل در نشریات بین

 3 المللیمعتبر بین ناشرین از ISIغیر در نشریات چاپ مقاله کامل 
 

 ییکی از دو گزینهاز تواند در یک مجله معتبر چاپ شود، مولف می یی منتخب همایشدر صورتی که مقاله -

 نماید.استفاده  «مقاله ژورنال»یا  «همایشچاپ مقاله »دریافت هزینه به صورت 

، علمی ISIمقاله کامل متناظر )امتیاز  برابر با نصف های پژوهشیامتیاز مقاالت چاپ شده به صورت یادداشت -

 پژوهشی، ...( در نظر گرفته خواهد شد. –

 باشند.التالیف میهای غیر تخصصی در مجالت معتبر، قابل ارزیابی و تعیین حقمقاالت گروه -

شود. سهم هر ازای هر امتیاز یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال مقرر میالتالیف به تعیین میزان حق -

 :شودمینفر از امتیاز مقاله مطابق جدول زیر تعیین 

تعداد 

 نویسندگان

 نفر ششم نفر پنجم نفر چهارم نفر سوم نفر دوم نفر اول جمع امتیاز

1 00/1 100 %      

2 30/1 55 % 45 %     

3 55/1 75 % 40 % 40 %    

4 75/1 70 % 35 % 35 % 35 %   

5 50/1 00 % 30 % 30 % 30 % 30 %  

 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 50 00/1 نفر و بیشتر 0



 شود:التالیف به شرح ذیل تعیین میی حقها برای محاسبهامتیاز مقاالت همایش -

 

 حداکثر امتیاز نوع مقاله
 2 المللیهای معتبر بینمجموعه همایشارائه شفاهی و چاپ مقاله کامل در 

 5/1 های معتبر ملیارائه شفاهی و چاپ مقاله کامل در مجموعه همایش
 5/1 للیالمهای بینارائه شفاهی و چاپ چکیده مقاله، مقاله فشرده یا پوستر در چکیده مقاالت همایش

 1 های معتبر ملیچاپ چکیده مقاله، مقاله فشرده یا پوستر در چکیده مقاالت همایش

 

 داوری شود.دانشگاه  اعضای هیئت علمیی است که مقاالت آن توسط یک گروه از همایشمعتبر،  همایش -

از محل  التالیف مقالهفقط پرداخت حق 22/10/04ها، از تاریخ همایشدر در مورد مقاالت ارایه شده  -

 پذیرد.میاعتبار انجام 

ده برگزار ش سه دوره بیش ازمورد نظر  همایشگیرد که تعلق می همایشیبه آن دسته مقاالت  امتیاز کامل -

 باشد.

بایست مدرس موسسه آموزش عالی احرار بوده و نام موسسه می مقاالت،التالیف نویسنده دریافت کننده حق -

 در مقاله درج شده باشد.

 باشد.مقاله در سال می دوتعداد دفعات پرداخت برای هر نفر حداکثر  -

 باشند.التالیف نمیها قابل ارزیابی و تعیین حقهای غیر تخصصی در همایشمقاالت گروه -

 


