
 بسمه تعالي

 موضوع خبر يا اطالعيه: 

 ميليون تومان 01تا  3بين  ISI_JCR_Q1تشويقي مقاله هاي 

، مقرر شده است آيين نامه هاي پژوهشي و فناوري تسهيل گردند وهش و فناوري و تاييد هيات رييسهمعاونت پژبا توجه به برنامه 

دانشجوياني كه عالقه مند به فعاليت هاي پژوهشي و فناوري ارزشمند هستند جهت ايجاد انگيزه و ادامه اما براي اعضاي محترم هيات علمي و 

بطور مستمر و جديد معاونت پژوهش و فناوري  اطالعيه هاياخبار تشويقي ها، راهنمايي آيين نامه ها و اين مسير، تشويقي در نظر گرفته شود. 

 اهد شد.خبررساني خو ،براي راهنمايي نحوه استفاده

ميليون تومان تشويقي توسط معاونت پژوهش و فناوري در نظر  01تا  3بين  Q1ارك با چ چاپ شده ISI-JCRبراي مقاله هاي 

 گرفته شده است.

مسئولراهنمايي درخواست تشويقي مقاله هاي مذكور توسط نويسنده   

 

در سايت دانشگاه وارد معاونت پژوهشي و فناوري شويد -0شكل  

 



 

در معاونت پژوهشي وارد ساختار سازماني شويد. -2شكل  

 

 

وارد فرم ها و آيين نامه ها شويد -3شكل  



 

در سطر اول آيين نامه گرنت را كليك كنيد -4شكل  

 

 

 را دانلود كنيد (ISI_JCR_Q1)تشويقي مقاالت  22فرم شماره  -5شكل

ارسال بفرماييد. )البته فرم مربوطه را تكميل كنيد و همراه با مقاله چاپ شده از مسير گروه و سپس دانشكده به معاونت پژوهش و فناوري 

اينكه يل به دل ISI_JCR_Q1تشويقي هاي ديگر بصورت سيستمي در گلستان محاسبه و به حوزه مالي ارسال مي شود اما براي مقاله هاي 

 0410در سال ميليون تومان قرار داده شده است، فعال بصورت فرم حقيقي تكميل مي گردد اما  3فرمول محاسبه آن تغيير يافته است و باالي 

تمامي فرم هاي حقيقي نيز بصورت سيستمي در سامانه گلستان به تدريج قرار خواهند گرفت تا بصورت گردش كار به معاونت پژوهش و 

 فناوري ارسال گردد.(



 

 Qو  MIFو  IFراهنماي كسب اطالعات مقاله از سامانه گلستان براي تكميل 

 

ات مجالت عگلستان وارد بخش پژوهش شويد و سپس در بخش مجله، همايش و مقاله، رديف اول )جستجوي بانك اطال در سامانه -6شكل

 سيستم( را انتخاب كنيد

 

درج كرده سپس كليد  ISSNآن را در بخش  ISSNچاپ شده خود را وارد كنيد و يا  ISI_JCR_Q1در بخش عنوان التين: نام مجله  -7شكل 

 ن صفحه بزنيد و پس از رويت مجله، روي نمايش كليك كنيد.جستجو را در پايي

 



 

 را مشاهده بفرماييد. Qو  IF ،MIFي مجله صو موضوع تخص ISIدر اطالعات نمايه مجله، روي نمايه  -8شكل

 

 تهيه كننده

 مدير پژوهش -حسين حاتمي

 

 

 92فرم شماره 
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 بسمه تعالی

 تاریخ: ..........................                                                                                                                                                                   

                                                                                                             شماره: ..........................                                                                                                                     

       پیوست:........................... 

                                معاونت پژوهش و فناوری     
 

  ......................................معاونت محترم پژوهشی دانشکده

  با عنوان:................................................................................................................    .... ...................با سالم و احترام، نظر به اینکه مقاله اینجانب ......    

-ISI................................................................... نمایه شده در پایگاه ....................................................................درمجله ..............................

JCR-Q1 ( با ضریب تاثیرIF:……………و ) ( میانگین ضریب تاثیر موضوع تخصصی مجلهMIF:……………)  چاپ شده است، خواهشمند است دستور

مجله و نمایه از بانك اطالعاتی مقاالت سامانه گلستان دریافت شود و وضعیت چارك ضرایب اقدام نمایند. )اطالعات تشویقی آن فرمایید نسبت به پرداخت 

 توسط کارشناس پژوهش بررسی می گردد.(در زمان گزارش در سامانه گلستان مقاله برحسب تاریخ چاپ مقاله 

 : مدارک پیوست   

 بعنوان نویسنده مسئول با ذکر وابستگی صرفاً دانشگاه لرستان و نام نویسندگان مقاله  اپ شدهتصویر صفحه اول مقاله چ                  
                                           

 آموزشیمدیر گروه                                                                 مسئول نویسنده نام و نام خانوادگی               

 امضا،مهرو تاریخ                                      امضا و تاریخ                                   تلفن همراه:                                

 زیر اعالن می کنم.رفا دانشگاه لرستان در جدول سندگان مقاله را با ذکر وابستگی صاینجانب بعنوان نویسنده مسئول مقاله، نام نوی 

نام و نام خانوادگی  نویسندگان با ذکر وابستگی 

 و به ترتیب درج در مقاله صرفا دانشگاه لرستان

مبلغ پرداختی برحسب ترتیب نویسندگان  شماره شبا تجارت

 )توسط کارشناس پژوهش محاسبه می گردد(در مقاله 

   

   

   
 

 مدیر محترم پژوهشی دانشگاه

بررسی شد و پرداخت مبلغ  آقای/ خانم دکت................................با توجه به اسناد ارائه شده، درخواست پرداخت تشویق مقاله فوق الذکر با نویسنده مسئولی     

و  صد میلیون ریال( می باشد و مطابق با سهم)یک 011111111مورد تأیید است.  حداکثر مبلغ تشویقی هر مقاله  و برای هر ردیف در جدول باال مندرج در زیر

 نویسندگان تعیین می شود. ترتیب

(+ سی میلیون ریال=تشویقی مقاله  IF-MIF( * پنج میلیون ریال 

 دهکارشناس پژوهشی دانشکده                                                                                    معاونت پژوهشی دانشک     

 و تاریخ امضا و تاریخ                                                                                                           امضا

 حسابداری محترم پژوهش

 پرداخت مبلغ ............................................ ریال، مستند به گزارش کارشناس پژوهشی و اسناد ارائه شده بالمانع است. 

 مدیر پژوهشی دانشگاه        کارشناس پژوهشی دانشگاه                                                                              

 اریخامضا و تاریخ                                                                                                         امضا و ت

 ويژه مقاالت تشويقدرخواست 
 ISI-JCR-Q1   

 10/10/0911 بعد از تاریخ چاپ مقاله

 
 

 

 

  92 فرم شماره -پژوهش


