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»دستور العمل نحوه تشويق چاپ مقاالت علمي «   

 

  هدف  

مقاالت در مجالت به انتشار مربيان و كارشناسان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور نهادينه نمودن پژوهش ، تشويق و ترغيب 

، تسـهيالت مـالي تشـويقي را     پژوهش و برنامه ريـزي سـازمان  ، معاونت ) به صورت چاپي يا الكترونيكي/  داخلي و خارجي(و همايش هاي 

  .  جهت انتشار دهنگان مقاالت به شرح ذيل ارائه مي نمايد

  : شرايط پذيرش مقاله  -1

 .باشد  حق التدريس واعم از رسمي ، پيماني ، قراردادي  سازمانكاركنان نويسنده مقاله بايستي از  1-1

 .مقاالت مربوط به پژوهشگراني كه در تعامل با سازمان هستند نيز مشمول اين دستورالعمل خواهد بود : تبصره 

ــرذ 2-1 ــازمان   ك ــام س ــورت  ن ــه ص ــور  "ب ــه اي كش ــي و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــي  "س ــهاي داخل ــالت و همايش ــورت   در مج ــه ص   و ب
)Technical and Vocational Training Organization ( ،در شناسه مقاله الزامي است در مجالت و همايشهاي خارجي. 

 . مقاله خارجي بايد در يكي از بانكهاي اطالعاتي معتبر نمايه شده باشد   3-1

  .باشد  به چاپ رسيده  "علمي ترويجي"يا  "پژوهشي –علمي " ، " ISC "با امتياز داخليمعتبر مجالت داخلي بايد در يكي از مقاله  4-1

  .از تاريخ چاپ مقاله بيش از يك سال نگذشته باشد  5-1

  

  :  ميزان پاداش - 1

 وضعيت نمايه شده مجله
پاداش حداكثر

 )ريال(

 000/000/5  مجالت علمي نمايه شده در بانكهاي اطالعاتيشده در چاپ انگليسي  قالهم

 000/000/3 پژوهشي  -علمي  ت مجالمقاله فارسي چاپ شده در

  000/500/2  ترويجي -مقاله فارسي چاپ شده درمجالت  علمي 
  000/200/1  مقاله چاپ شده درمجموعه مقاالت همايشهاي خارجي
 000/800 مقاله چاپ شده درمجموعه مقاالت همايشهاي داخلي

  

  



   درصد حق التأليف -3

 نويسندگان
 حق التأليف هر نفر

 نفر ششم نفر پنجم نفر چهارم نفر سوم نفر دوم نفر اول

1 100 -- -- -- -- --  
2 60 40 -- -- -- -- 

3 50 25 25 -- -- -- 

4 40 20 20 20 -- -- 

5 32 17 17 17 17 -- 

6 25 15 15 15 15 15 

  

  : نحوه ارسال مقاله  - 4

  )پيوست مطابق فرم(. ارسال درخواست كتبي اخذ پاداش توسط نويسنده مقاله به دفتر پژوهش و برنامه ريزي سازمان   -1-4

  )پيوست به همراه فرم( . منتشر شده ه ت در مجلارسال تصوير مقاله انتشار يافته به همراه تصوير روي جلد و فهرست مقاال -2-4

   .سخه پيش از انتشار چاپي مقاله قابل قبول نخواهد بود نمقاله و يا ارائه نامه پذيرش   -3-4

  

   

 

 

 

 

 

 

   



 فرم درخواست پاداش مقاله 

:نام و نام خانوادگي درخواست كننده   

:شماره حساب بانكي    

:مشخصات مقاله

:عنوان مقاله    

: نويسندگان به ترتيب درج شده در مقاله/ نام نويسنده   

:زمان چاپ   

    O ترويجي –مجله  علمي                  Oپژوهشي  - مجله  علمي           ISC( O(مجله علمي پژوهشي :  محل انتشار مقاله

  Oمجموعه مقاالت همايش خارجي      O بين المللي مجله علمي نمايه شده در بانكهاي اطالعاتي        Oمجموعه مقاالت همايش داخلي  

: شماره مجله

تائيد دفتر پژوهش و برنامه ريزي

مجموعه               Oترويجي  –مجله  علمي               Oپژوهشي -مجله  علمي              ISC( O(پژوهشي - مجله  علمي:    سطح مقاله  

مجموعه مقاالت                            Oبين المللي مجله علمي نمايه شده در بانكهاي اطالعاتي                                Oمقاالت همايش داخلي 

 .تائيد شد         Oهمايش خارجي

و برنامه ريزي پژوهشدفتر  كلامضا مدير تائيد و                                                                                                                            

  .     Oخير      Oمقاله قبالً ارسال شده است  بلي 

. مورخ                       پرداخت شده است             حق التاليف اين مقاله به متقاضي طي نامه شماره                 

                                   : مبلغ قابل پرداخت 

امضا معاون پژوهش و برنامه ريزي سازمانپژوهش و برنامه ريزي                                                                دفتر  امضا مديركل      


