
 باسمه تعالی

 مستندات و مدارک ارسال مورد در عمل هویش

 9311سال برتر پژوهشگر به مربوط

 ط پذریش مقاهل:ای شر
در سال  SCOPUSو  ISIنمایه شدن آن مجله در  دهندهنشانکه  یاصفحه ، ارسال Scopus و ISI مقاالتبرای  .1

 .ضروری است، باشد چاپ مقاله

و ترجیحاً از  باشد 2020سپتامبر  22تا  2015سپتامبر  22محدوده زمانی تاریخ چاپ مقاالت خارجی باید در  .2

 ( باال برخوردار باشند.Citation) ( و میزان ارجاعاتH-index)های کیفی نظیر شاخص هرش شاخص

، ارسال صفحه جلد، صفحه شناسنامه که در آن تاریخ و شماره مجوز و علمی ترویجی یپژوهشیعلممقاالت برای  .2

 کامل مقاله ضروری است. و نسخهبررسی نشریات وزارت علوم درج شده باشد  کمیسیون

 :یالمللنیبعلمی ملی و  یهاشیهمابرای مقاالت ارائه شده در  .4

 همایش  ارسال چکیده یا مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت 

 گواهی سخنرانی و پوستر 

  کمیته علمی داوری همایش ضروری است. دهندهنشانصفحه 

 (یفارس مورد دو و یسیانگل مورد دو) شودیم رفتهیپذ مورد دو تا فقط مقاله رشیپذ یگواه .5

 ژپوهشی:  یاهطرح  شرایط پذریش
 :برای مجریان

 اصل گزارش طرح .1

 قرارداد طرح پژوهشی .2

 طرح پژوهشی گواهی اتمام .2

 :برای همکاران اصلی

 باشد(. نام همکار اصلی باید روی جلد درج شده) اصل گزارش طرح پژوهشی .1

 از طرف مجری یانامه .2

 برای سایر همکاران:

 اصل گزارش طرح پژوهشی .1

 ار در آن مشخص شده باشد.کت همکه سهم و نوع مشارک از طرف مجری یانامه .2

 



ت زری ضروری اانددهیرس ژپوهشی هک هب ربانهم اجرایی  یاهطرح ربای   ست:، اراهئ مستندا
 اصل گزارش طرح پژوهشی .1

 اجرایی شدن طرح دییتأاز طرف کارفرما برای  یانامه .2

 گزارشی از برنامه اجرایی مبتنی بر طرح پژوهشی  .2

 / رتجمه(: فی )تأل  شرایط پذریش کتاب
 صفحه جلد .1

 صفحه شناسنامه .2

 فهرست مطالب .2

 کل محتوای کتاب .4

 مستخرج از طرح پژوهشی محاسبه خواهد شد. یهاکتابوزارت علوم فقط امتیاز  ارسال مدارک به توجه: برای

 جوازی ردیافت شده از جشنواره یا ساری مراجع معتبر:شرایط پذریش 
 هانامهیگواهبودن  دارخیتارشماره و  .1

 -ه پژوهشگا یرؤسا -ل مدیران ک -ر وزرا و معاونان وزی -ر جمهوسیرئمعاون  -ر جمهوسی)رئ مراجع مورد قبول .2

 دانشگاه( یرؤسا

 با ارائه گواهی معتبر ، داوری مقاالترهیمدئتیهتحریریه، عضویت در  ئتیهسردبیری، عضویت در 

کات   :موردتوهجن
موارد ارسالی ناقص ترتیب اثر داده به ارائه مستندات معتبر ضروری است. بدیهی است  ،برای کلیه مدارک ارسالی .1

 نخواهد شد.

ه زمانی د. بدیهی است مدارک خارج از این محدوباشدیم 21/6/99تا  1/7/94محدوده زمانی مدارک ارسالی از  .2

 .باشدینم یبررسقابل

وپرورش آموزشدر سطح وزارت  یمعرف یو برا 27/7/99به وزارت علوم  یمعرف یبرا ارسال مدارک مهلتنیآخر .2

 122212/2شماره  شده به وزارت علوم طبق دستورالعمل یفرد معرفر است کالزم به ذخواهد بود.  22/2/92تا 

 باشد. یعلمئتیهعضو  دیبا 20/6/99مورخ 

 مدارکی که پس از تاریخ تعیین شده ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.به    .4

 ستاد بزرگداشت هفته پژوهش

 وپرورشآموزشدر وزارت 

 وپرورشمستقر در پژوهشگاه مطالعات آموزش


