
ساتيد و               شده ا شده براي تشويق مقاالت علمي، از مقاالت ارايه  سنوات قبل و در محدوده منابع تأمين  معاونت پژوهشي طبق 
شي، علمي      شريات علمي پژوه شجويان در ن ، و همچنين همايش هاي معتبر داخلي و خارجي حمايت مي كند. ISIترويجي و  -دان

مستندات الزم (ذكر شده در فرم تشويق      به همراه) لينك( مقاالت تشويق  فرممتقاضيان درخواست هاي خود را به صورت دقيق طي    
ر د هر سه ماه يك بار( به صورت فصلي)   معموال مستندات ارائه شده    مقاالت) به پست الكترونيك دفتر امور پژوهش ارسال نمايند.  

   ارسال مي گردد. به امور مالي دانشگاهبررسي شده و  ي دانشگاهپژوهشامور دفتر 
شود و نيازي به پر        تقاضاي تشويق براي مقاالت    • ساتيد) مي  شامل همه مولفان درون دانشگاهي (اعم از دانشجويان و ا مشترك، 

  .كردن مجزاي فرم براي اين دست از مقاالت وجود ندارد
  مهم: نكات

شويق مقاالت، با     .1 ستي طي فرم ت ستندات درخوا صورت دقيق و منظم تدوين و ا ياطالعات و م سال گردد. هرگونه نقص در  د به  ر
  مانع از بررسي درخواست مي گردد. ،و مستندات(شماره حساب، تلفن و ....) نويسنده و نويسنده همكار طالعات ا

شاني     اطالعات، .2 شويق مقاالت، طي ايميلي به ن شگاه (   مستندات و فرم ت   )researchdep[at]aui.ac.irدفتر امور پژوهشي دان
سال گردد.  صحيح ايميل   ار شويق       منجعدم رعايت نام گذاري  ست مي گردد.در عنوان ايميل كليد واژه ت سي درخوا ر به عدم برر

 مقاالت و نام خانوادگي فرستنده ايميل ذكر شود.

ــريات علمي، مي بايســت از اعتبار و   .3 ــويق مقاالت، و به طور كلي قبل از ارايه مقاالت به نش ــيان قبل از پر كردن فرم تش متقاض
صاً      شريات (خصو صالت درجه علمي ن صل نمايند.   ا شريات خارجي) اطمينان حا ستفاده از فهرست   "ضمنا ( ن سياهه  ها  قبل از ا به 

   )نشريات نامعتبر توجه فرماييد.
  باشد. الزم به ذكر است فقط شماره حساب مربوط به بانك هاي (ملي، تجارت، صادرات، ملت، سپه ، كشاورزي، مسكن، رفاه). 4

  تشويقي قابل پرداخت نيست. ،اعالم نماييد .در صورتي كه شماره كارت اعالم كرده باشيد دقت داشته باشيد فقط شماره حساب
  جهت پيامك واريز دانشگاه الزامي است. )به جز اعضاي هيات علمي دانشگاه  (ذكر تلفن همراه كليه نويسندگان.  5
  .  اجرا و ادامة برنامه تشويق مقاالت، منوط به تأمين اعتبارات الزم است. 6


