
  تعالي باسمه
  وزارت آموزش و پرورش

  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
  

  المللي هاي علمي ـ بين نامه اجرايي تشويق توليد مقاله و شركت در كنفرانس آئين
  

  ها هدف: ۱ماده 
هاي علمي و  به منظور تشويق كاركنان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش براي شركت در كنفرانس

هاي علمي و  هاي پژوهشگاه، گسترش فعاليت تقاي توانايي پژوهشگران، افزايش كيفيت پژوهشالمللي، ار بين
هاي برجسته پژوهشگران، بهبود اشاعه و كاربست  المللي، تشويق به توليد مقاالت علمي، ارج نهادن به فعاليت بين
نامه پژوهشگاه مطالعات آموزش و  اساس** ماده دو۳ و بند * ماده يك۲هاي پژوهشي و در راستاي اجراي بند  يافته

در اين . گردد المللي تدوين مي هاي علمي ـ بين نامه اجرايي تشويق توليد مقاله و شركت در كنفرانس پرورش، آئين
و " پژوهشگر"نامه به كاركنان رسمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اعم از كارشناس و عضو هيأت علمي،  آئين

  .گردد اطالق مي" كميته"نامه خواهد بود،  هاي پژوهشگاه، كه مجري آئين و نظارت بر فعاليتريزي  به كميته برنامه
  

  بخش اول
  المللي هاي علمي ـ بين كنفرانس

  شرايط كنفرانس: ۲ماده 
  .از لحاظ ورود  به كشور ميزبان هيچگونه منع قانوني وجود نداشته باشد -۱
و ) APAنظير (هاي معتبر علمي اي انجمن هاي دوره انسنامه، شامل كنفر هاي مورد نظر اين آئين كنفرانس -٢

 .المللي خواهند بود هاي بين كنفرانس
تواند در صورت لزوم از نظرات   تعيين درجه اعتبار علمي كنفرانس بر عهده كميته خواهد بود وكميته مي:تبصره

ار كنفرانس و محتواي صالح خارج از پژوهشگاه، جهت تعيين اعتب هاي تخصصي خود يا مراكز ذي پژوهشكده
  .مقاله بهره بگيرد

  
  شرايط پژوهشگر: ۳ماده 
 پذيرش مقاله، تكميل فرم درخواست شركت در كنفرانس و ارائة E-mailارائه چكيده يا اصل مقاله، نامه يا  -۱

  آن به دبير كميته
 آشنايي كافي با زبان كنفرانس مربوط -٢
حداقل يك ماه قبل از آخرين مهلت تعيين شده (اقدام در زمان مناسب به منظور درخواست براي شركت  -٣

 )توسط كنفرانس
                                                 

هاي پژوهشي  سازي مناسب براي ارتقاء فعاليت زمينه:  به اين شرح استگاههاي پژوهش هدف ماده يك اساسنامه پژوهشگاه، يكي از ٢ در بند  *
  مرتبط 

فراهم آوردن امكانات الزم و متناسب با :  به اين شرح استوظايف و اختيارات پژوهشگاه ماده دو اساسنامه پژوهشگاه، يكي از ٣ در بند  **
  .هاي پژوهشي مرتبط فعاليت



  
  شرايط مقاله: ۴ماده 
  هاي خارجي ديگر ارائه نشدن مقاله در كنفرانس -۱
 ارتباط با موضوعات كاري پژوهشگاه -٢
نام پژوهشگاه ) اعم از چاپي يا الكترونيكي(ها يا مجموعه مقاالت منتشر شده از سوي كنفرانس  در چكيده -٣

وزش و پرورش به صورت كامل، به عنوان محل اشتغال متقاضي و حمايت كننده از مقاله توليد مطالعات آم
 .مقاله درج شده باشد) يا مولفان(شده، پس از نام مولف 

  
  مراحل اجرايي : ۵ماده 

  .نمايد پژوهشگر درخواست خود را با رعايت مفاد فوق به همراه فرم شركت به دبيرخانه كميته ارسال مي -۱
هاي اختصاص يافته، مجوز پرداخت  درخواست فرد را بررسي و پس از تأييد و تعيين ميزان هزينهكميته  -٢

 .كند ها را صادر مي هزينه
كميته در مدت زمان دو هفته، نظر خود را درخصوص كنفرانس و مقاله ارائه شده به صورت كتبي اعالم  -٣

 .خواهد كرد
 

  ها تأمين هزينه: ۶ماده 
  . براي اين بخش، مجموعاً هفت ميليون تومان است۱۳۸۵ه در سال بيني شد اعتبار پيش. ۱
هاي كشور مربوطه، توسط  مبلغ اختصاصي به هر مقاله پذيرفته شده، حسب دوري يا نزديكي مسافت و هزينه. ۲

  .كميته تعيين خواهد شد
 كميته تعيين شرايط تسويه حساب توسط. تسويه حساب با صاحب مقاله منوط به ارائه گزارش خواهد بود. ۳

  .خواهد شد
  

  ساير ضوابط و شرايط: ۷ماده 
  .ارائه خواهد شد) corresponding(تسهيالت تنها به مسئول مقاله  -۱
يابد و شركت افراد در  هاي خارج از كشور اختصاص مي تسهيالت تنها براي پذيرش و ارائه مقاله در كنفرانس -٢

 .نامه نخواهد بود گردهمايي بدون مقاله پذيرفته شده، مشمول اين آئين
  براي آن دسته از پژوهشگراني كه مقاله آنها در كنفرانس پذيرفته شده ولي موفق به حضور در كنفرانس -٣

كنفرانس با درج نام پژوهشگاه، ) proceeding( كميته به منظور تشويق، به شرط چاپ مقاله در  اند، نشده
 . نمايد پژوهشگر پرداخت ميمبلغي برابر با چاپ مقاله در مجالت علمي ـ پژوهشي به 

هاي بعد با نظر كميته و   اجرا خواهد شد و اجراي آن براي سال۱۳۸۵نامه به صورت آزمايشي در سال  آئين -٤
 .تأييد رياست پژوهشگاه بالمانع است

شود،  هاي علمي داخلي پذيرفته مي بيني براي پژوهشگراني كه مقاالت آنها در كنفرانس تسهيالت قابل پيش -٥
مبلغ اختصاص يافته به اين افراد براساس . هاي مربوطه خواهد بود رد شامل مأموريت اداري و هزينهحسب مو

 .نظر كميته خواهد بود



هاي مختلف پژوهشگاه به  ، سهميه بخش)هفت ميليون تومان (۱۳۸۵با توجه به محدوديت اعتبارات سال  -٦
وهشكده كودكان استثنايي دو مقاله ـ پژوهشكده تعليم و تربيت سه مقاله ـ پژ. قرار زير خواهد بود

 مقاله يك) حوزه رياست، دو معاونت، و قم(پژوهشكده اولياء و مربيان يك مقاله ـ بخش ستادي پژوهشگاه 
 .جايي سهميه به پيشنهاد كميته و نظر رياست پژوهشگاه بالمانع است جابه -٧
فاده كنند، مشمول سهميه تشويقي  است۱۳۸۵هاي پژوهشگاه كه سهميه خود را تا آذر ماه  هر يك از بخش -٨

 .رئيس پژوهشگاه خواهند بود
 .الملل پژوهشگاه در صورت لزوم در جلسات كميته، شركت خواهد كرد مسئول روابط بين -٩

 
  بخش دوم

  ISIمقاالت علمي منتشر شده در مجالت علمي ـ ترويجي، علمي ـ پژوهشي و مجالت 
  شرايط مجالت: ۸ماده 

  :باشند آئين نامه به شرح زير ميمجالت مورد قبول در اين 
آوري و بهداشت، درمان و  مجالت داراي درجه علمي ـ ترويجي مورد تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فن -١

 آموزش پزشكي
مجالت داراي درجه علمي ـ پژوهشي مورد تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و  -٢

 آموزش پزشكي
 ISIز كشور، شامل فهرست مجالت علمي خارج ا -٣

  
  شرايط مقاالت : ۹ماده 
  در زمان چاپ مقاله، درجه علمي مجله ساقط نشده باشد -۱
 .موضوع مقاله مرتبط با مسايل آموزش و پرورش باشد -٢
مقاله ) يا مولفان(نام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به عنوان محل اشتغال متقاضي، پس از نام مؤلف  -٣

 .درج شده باشد
هاي   مجالت فارسي و شماره۱۳۸۵ و ۱۳۸۴هاي  هاي سال ، آن دسته از مقاالتي كه در شماره۱۳۸۵ال در س -٤

 .گيرند  چاپ شده باشند، مورد تشويق قرار ميISI مجالت ۲۰۰۶ ، ۲۰۰۵هاي  سال
  

  تسهيالت: ۱۰ماده 
 .، سه ميليون تومان خواهد بود۱۳۸۵سقف مبلغ اختصاص داده شده براي اين بخش در سال  -١
 هزار ۲۰۰ه ازاي پذيرش يا چاپ هر مقاله مندرج در مجالت علمي ـ ترويجي داخل، با نظر كميته مبلغي تا ب -۲

  .گردد تومان به پژوهشگر پرداخت مي
 ۳۵۰به ازاي پذيرش يا چاپ هر مقاله مندرج در مجالت علمي ـ پژوهشي داخل، با نظر كميته مبلغي تا  -٣

 .گردد هزار تومان به پژوهشگر پرداخت مي
، با نظر كميته ISIبه ازاي پذيرش يا چاپ هر مقاله مندرج در مجالت علمي خارج از كشور مشمول فهرست  -٤

 .گردد  هزار تومان به پژوهشگر پرداخت مي۸۰۰مبلغي تا 



در صورتي كه مقاله، بيش از يك مولف كه پژوهشگر پژوهشگاه باشند داشته باشد، سهم مولفان، طبق رويه  -٥
 .شود به امتياز كارهاي علمي مشترك، محاسبه و پرداخت ميوزارت علوم در محاس

به منظور تشويق كارهاي پژوهشي گروهي، به مقاالتي كه بيش از يك مولف داشته باشند، مبلغ تشويقي  -٦
 .گيرد تعلق مي)  برابر مقاالت فردي۵/۱تا (بيشتري 

هاي پژوهشگاه توسط  ن سياستهاي مختلف پژوهشگاه، با توجه به تنوع مجالت و در نظر گرفت سهميه بخش -٧
 .شود كميته تعيين مي

  
  :۱۱ماده 

هاي آتي قابل اصالح  نامه با توجه به اعتبارات و منابع پژوهشگاه در سال كليه مبالغ در نظر گرفته شده در اين آئين
  .خواهد بود

  
  
 

   :۱۲ماده 
مل ارائه دهندگان مقاالت به رياست ي خود در دو موضوع فوق را به همراه ليست كا كميته گزارش عملكرد سه ماهه

  .نمايد پژوهشگاه ارائه مي
 شوراي مديران پژوهشگاه مطالعات ۲۹/۳/۸۵ بند در جلسه مورخه ۳۷ تبصره و ۱ ماده، ۱۲نامه مشتمل بر  اين آئين

  . آموزش و پرورش بررسي و به تصويب رسيد


