
  برتر پژوهشگر به مربوط مستندات و مدارك ارسال مورد در عمل شيوه
:ا  قا ش  ذ   ط 
 SCOPUSو    ISIصفحه اي كه نشاندهنده نمايه شدن آن مجله در  ، ارسال  Scopusو ISI مقاالت براي  .١

  .ضروري است، باشد در سال چاپ مقاله 
و  باشد ٢٠١٦سپتامبر  ٢٢تا  ٢٠١١سپتامبر  ٢٣تاريخ چاپ مقاالت خارجي بايد در محدوده زماني  .٢

باال برخوردار  )Citation) و ميزان ارجاعات( H_index ( هرش شاخصهاي كيفي نظير شاخص از ترجيحاً
  باشند.

، ارسال صفحه جلد، صفحه شناسنامه كه در آن تاريخ و مقاالت علمي پژوهشي و علمي ترويجيبراي  .٣
  شماره مجوز كميسيون بررسي نشريات وزارت علوم درج شده باشد ونسخه كامل مقاله ضروري است.

  ن المللي :براي مقاالت ارائه شده در همايش هاي علمي ملي و بي .٤
 همايش  ارسال چكيده يا مقاله كامل چاپ شده در مجموعه مقاالت  
 گواهي سخنراني و پوستر  
 .صفحه نشان دهنده كميته علمي داوري همايش ضروري است  

ش  ذ ط  ی ا و ی     :ح 
  براي مجريان :

  اصل گزارش طرح .١
  قرارداد طرح پژوهشي .٢
  طرح پژوهشي گواهي اتمام .٣

  اصلي :براي همكاران 
  اصل گزارش طرح پژوهشي( نام همكار اصلي بايد روي جلد درج شده باشد). .١
  نامه اي از طرف مجري .٢

  براي ساير همكاران:
 اصل گزارش طرح پژوهشي .١
  نامه اي از طرف مجري .٢

  



ت: وری ا دات ز  د، ارا  ده ا ی ر ا ی    ا و ی  ح    ای 
  اصل گزارش طرح پژوهشي .١
  نامه اي از طرف كارفرما براي تاييد اجرايي شدن طرح .٢
 گزارشي از برنامه اجرايي مبتني بر طرح پژوهشي  .٣
ه):ا  ف /  تاب(  ش  ذ  ط 
  صفحه جلد .١
  صفحه شناسنامه .٢
  فهرست مطالب .٣
  كل محتواي كتاب .۴
  محاسبه خواهد شد.وزارت علوم فقط امتياز كتاب هاي مستخرج از طرح پژوهشي  ارسال مدارك به برايتوجه: 

ش  ذ ط  ر:ا ع  ا واره یا سا  ده از  یا    وا 
  شماره و تاريخ دار بودن گواهي نامه ها .١
روساي  -مديران كل -وزرا و معاونان وزير -معاون رئيس جمهور -مراجع مورد قبول(رئيس جمهور .٢

  روساي دانشگاه) -پژوهشگاه
 عضويت در هيات مديره، داوري مقاالت  با ارائه گواهي معتبرسردبيري، عضويت در هيات تحريريه، 

و ورد  کات    :ن
ب موارد ارسالي ناقص ترتيبه براي كليه مدارك ارسالي ، ارائه مستندات معتبر ضروري است. بديهي است  .١

  اثر داده نخواهد شد.
مدارك خارج از اين محدوه مي باشد. بديهي است  ٣١/٦/٩٥تا  ١/٧/٩٠محدوده زماني مدارك ارسالي از  .٢

 زماني قابل بررسي نمي باشد.
خواهد بود. مداركي كه پس از تاريخ تعيين  ١٩/٨/٩٥آخرين مهلت ارسال مدارك تا پايان وقت اداري  .٣

  شده ارسال گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  


