
 

 

 

 آئین نامه حمایت از چاپ مقاله در مجالت منتخب

 
 

 

 تعاریف

 
 و )IF مذکورهای و بر اساس شاخص شدهانتخاب  )JCR (گزارش استنادی نشریات Eigen Factor و IF هایاین نشریات با استفاده از شاخص :منتخب نشریات

Eigen Factor)  اند. همچنین در راستای حمایت ازنشریاتتقسیم شده« الف، ب، ج و د»به چهار گروه ISI  پژوهشی داخلی مرتبط با فناوری، دو گروه  -و علمی «

 .آمده است 1نیز به لیست نشریات منتخب اضافه شد. لیست کامل آنها در پیوست « و» و « ه 

  
مقاالتی که در مراحل ارسال به نشریه، پذیرش، در حال چاپ و  DOI .(اند )دارای شماره صفحه، جلد وقاالتی هستند که به چاپ نهایی رسیدهم  :شده چاپ مقاله

 .شونددسترسی از روی شبکه باشند، به عنوان چاپ نهایی در نظر گرفته نمی

  
نانو است. اعضای کمیته داوری از اعضای هیئت های مختلف فناوریستادان و صاحبنظران شاخهمتشکل از چندین زیرگروه تخصصی شامل ا :ستاد داوری علمی کمیته

 .شوندنامه داخلی ستاد انتخاب مینانو داشته و بر اساس آیینمرتبط با فناوری ISI مقاله 20علمی هستند که حداقل 

 
 مقاالت مشمول حمایت

 :داشته باشند مقاالتی مشمول این حمایت هستند که شرایط زیر را

  شوند؛ منتشر منتخب نشریات در( بعد به 2018 مارس  21) 1397از ابتدای سال 

 به نام جمهوری اسالمی ایران ثبت شده باشد. 

 شودعلمی داوری ستاد بررسی می نانو باشد که این مورد توسط کمیتهاز لحاظ محتوایی در حوزه فناوری. 

  باشد و مقاالت از نوعمقاله باید به صورت یک مقاله کامل Short Communication ،Note  ،Letter شوندو ... شامل حمایت نمی. 

  بیش از یک سال از تاریخ چاپ نهایی مقاله نگذشته باشد. 

  
 .یات منتخب به روز رسانی خواهد شدهای جدید اطالع رسانی و فهرست نشرهای بعد، آیین نامه( معتبر بوده و برای سال1398و  1397سال ) 2نامه برای این آیین: توجه

  

 
 نحوه ارائه درخواست

و توسط نویسنده مسئول یا نویسنده اول  http://irannano.org/hrdc بایست از طریق سیستم آنالین حمایت تشویقی به آدرسثبت درخواست حمایت می

 .دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست استفاده نمایددرخواست حمایت تشویقی کد رهگیری در اختیار درخواست کننده قرار میصورت پذیرد. ستاد برای هر 

  

 
 مدارک الزم برای درخواست

موررد نیاز است. ضروری است فایل( 2مقاله چاپ شده در سربرگ نشریه و تاییدیه نویسنده مسئول )پیوست  PDF برای ثبت درخواست در سیستم آنالین، فایل   PDF 

های در مرحلهباشد. فایل DOIارسالی، فایل چاپ نهایی بوده و حاوی شماره صفحه، جلد،  In Press  بررسی نخواهد نشد. 

  
الکترونیک و بدون کدرهگیری بررسی درخواست حمایت تشویقی فقط از طریق ثبت نام آنالین قابل ثبت و پیگیری است و مدارک ارسالی از طریق پست : 1 تبصره

 .شوندنمی

  

https://login.nano.ir/


 

ه اول، نویسنده در صورتی که نویسنده اول، نویسنده مسئول نباشد برای درخواست حمایت، ملزم به ارسال تاییدیه نویسنده مسئول است و در صورتی که نویسند: 2 تبصره

 .مسئول هم باشد نیازی به ارسال تاییدیه نیست

  
شته اله بیش از یک نویسنده مسئول داشته باشد، هر کدام از نویسندگان مسئول در صورت اقدام، باید تاییدیه از طرف سایر نویسندگان مسئول دااگر یک مق: 3 تبصره

 .باشند

  
مسئول مقاله می تواند درخواست خود را  در صورتی که مرکز نویسنده مسئول مقاله، غیرایرانی باشد، اولین نویسنده ایرانی مقاله بدون نیاز به تاییدیه نویسنده: 4 تبصره

 .ثبت کند

  
مقاله از کارهای نویسندگان  10به حداقل  )References (در قسمت منابع و ماخذ )Review Paper (ضروری است در مقاالت مروری چاپ شده: 5 تبصره

 .مقاله ارجاع داده شود

  

 
 داوری مقاالت

ها و عملکردهای وابسته به مهندسی هدفمند، مقیاس کمتر از صد نانومتر و ویژگی»های نانو بر اساس شاخصدریافتی با فناوریدر کمیته علمی داوری ستاد، ارتباط مقاله 

گیردنانو تنها بر اساس شواهد و مستندات موجود در مقاله انجام میبررسی خواهد شد. الزم به ذکر است که بررسی ارتباط مقاله با فناوری« این اندازه . 

  

 
 مبلغ حمایت و نحوه پرداخت 

گیرددهنده تعلق میعلمی داوری ستاد، حمایت تشویقی به درخواست نانو توسط کمیتهپس از تایید ارتباط محتوایی مقاله با فناوری  . 

  
 ریال مبلغ حمایت تشویقی گروه نشریه

 400.000.000 الف

 100.000.000 ب
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داشته باشد به « نویسنده اول تا پنجم»یا « نویسنده مسئول»که یک نویسنده ایرانی نقش « ب»و « الف»حمایت تشویقی مقاالت چاپ شده در نشریات گروه : 1 تبصره

 .شودصورت کامل پرداخت می

  
را نداشته و یک نویسنده ایرانی با نقش نویسنده ششم تا دهم داشته باشد،  1که شرایط تبصره « الف»حمایت تشویقی مقاالت چاپ شده در نشریات گروه : 2 تبصره

 .ریال خواهد بود 40.000.000میلیون ریال و اگر یک نویسنده ایرانی با نقش نویسنده یازدهم به بعد داشته باشد،  100.000.000

  
را نداشته و یک نویسنده ایرانی با نقش نویسنده ششم تا دهم داشته باشد،  1که شرایط تبصره « ب»حمایت تشویقی مقاالت چاپ شده در نشریات گروه : 3 تبصره

 .ریال خواهد بود 15.000.000میلیون ریال و اگر یک نویسنده ایرانی با نقش نویسنده یازدهم به بعد داشته باشد،  40.000.000

  
دهنده در بخش وابستگی سازمانی نویسنده در صورتی است که مرکز ایرانی به عنوان مرکز اول یا دوم درخواست ،3تا  1های ها در جدول و تبصرهمبالغ حمایت: 4 تبصره

درصد مبالغ مذکور خواهد بود. به مواردی که مرکز ایرانی،  50و  70، 80اعالم شده باشد. در صورتی که به عنوان مرکز سوم، چهارم یا پنجم باشد حمایت به ترتیب 

 .گیرده بعد مقاله باشد، حمایتی تعلق نمیمرکز ششم ب

  



 

از روند رو به رشد برخوردار نبوده و یا سیر نزولی داشته باشد، به تشخیص «( و» و « ه » پژوهشی داخلی )گروه  -و علمی  ISI که کیفیت مجالت در صورتی :5 تبصره

 .تیم داوری از فهرست حمایتی حذف خواهد شد

  

 
 نحوه تقسیم مبلغ تشویقی

 .تقسیم مبلغ حمایت تشویقی مقاالت به عهده درخواست دهنده و بر اساس جدول زیر است

  
 سایر نویسندگان نویسنده مسئول نویسنده اول تعداد نویسنده

2 50% 50% - 

3 40% 40% 20% 

 %14 هر کدام  36% 36% 4

5 36% 365 

  %14  نفرسوم و ما بقی

7% 

  
است مبلغ حمایت تشویقی را بر اساس جدول مذکور بین نویسندگان تقسیم نماید. در صورتی که مشخص شود این کار توسط دهنده موظف درخواست: 1 تبصره

 .های ایشان بررسی نخواهد شددهنده انجام نشده است، سایر درخواستدرخواست

  
 .باشدنفر می 5مایت تشویقی همانند نفر باشد، نحوه تقسیم مبلغ ح 5در صورتی که تعداد نویسندگان مقاله بیش از : 2 تبصره

  
 . ای، نویسنده مسئول مقاله هم بود، نویسنده دوم سهم نویسنده اول را دریافت و مابقی طبق جدول محاسبه خواهد شددر صورتی که نویسنده اول مقاله: 3 تبصره

  
 

 

 


