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  مقدمه 

هاي معتبـر و      منظور تشويق نويسندگان مقاالت ارايه شده و چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش              به

نامه اجرايي تشويق اين مقاالت به شرح زير تـصويب و اجـرا               داخلي و خارجي، بدينوسيله شيوه    رسمي  

  . گردد مي

» University of Mazandaran « آن  التـين   وبرابر»مازندران  دانشگاه«  فارسي دانشگاه به  نام كاملـ1ماده 

  . هاي مقاله درج شده باشد در نشاني

بـا  و خـارجي    هـاي داخلـي        پرداخت تشويق به مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش          ـ2ماده  

  . باشد مقدور مي (Certificate of Presentation & Participation) ه و شركتارايه گواهي ارايه مقال

  . نمايد خود را پرداخت ميو كاركنان علمي    دانشگاه مازندران فقط سهم اعضاي هياتـ3ماده 

نامـه تـشويق تعلـق      به كارشناسان نويسنده مقاالت شاغل در دانشگاه مطابق ضوابط اين شيوه           ـ 4ماده  

  . گيرد مي

نامـه تـشويق تعلـق        هيات علمي دانشگاه مازندران مطـابق ضـوابط ايـن شـيوه            به بازنشستگان    ـ5ماده  

  . گيرد مي

  . گردد  مقدار تشويق براي هر كدام از نويسندگان مقاالت به شرح جدول زير محاسبه ميـ6ماده 

  ضريب كل   (%)ساير همكاران   (%)نفر اول   تعداد نويسندگان

  ـــ  ـــ  100  1

2  90  60  150  

3  80  50  180  

4  70  40  190  

5  60  30  180  

6  50  25  175  

  



 ٢

 700,000هاي خـارجي مبلـغ      به هر يك عنوان مقاله كامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش              ـ7ماده  

  . گيرد  عنوان مقاله در يك سال تشويق تعلق مي5ريال و حداكثر 

 350,000هاي خارجي مبلغ       چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش      له به هر يك عنوان چكيده مقا      ـ8ماده  

  . گيرد  عنوان در يك سال تشويق تعلق مي5ريال و حداكثر 

ـ 9ماده   600,000هاي داخلي مبلغ   به هر يك عنوان مقاله كامل و چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش 

  . گيرد  عنوان در يك سال تشويق تعلق مي5ريال و حداكثر 

ـ 10 ماده  300,000هاي داخلي مبلغ   به هر يك عنوان چكيده مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش 

  . گيرد  عنوان در يك سال تشويق تعلق مي5ريال و حداكثر 

 نـشاني    و ارائه صفحه اول و آخر هر مقاله كـه در آن عنـوان مقالـه، مشخـصات نويـسندگان                  ـ  11ماده  

   .درج شده باشد، الزامي استموسسه 

بايـستي ضـمن درج نـام صـحيح            در مورد مقاالت مستخرج از طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه مي         ـ12ماده  

  هـاي مـالي دانـشگاه بـه صـورت زيـر تقـدير               ، از حمايت  يدانشگاه مازندران در نشاني نويسنده اصل     

   :. بعمل آيد

  .شود اني ميدقدراز حمايت و پشتيباني مالي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مازندران   :فارسي

 We are grateful to Research  Council of University of Mazandaran for financial  :انگليسي 

support of this work. 
 

  

 شوراي پژوهشي دانـشگاه تـصويب و در جلـسه    9/94/ 2 ماده در جلسه مورخ   12نامه در     اين شيوه 

 قابـل اجـرا   28/9/1394 نهـايي رسـيد و از تـاريخ   هيات رئيسه دانـشگاه بـه تـصويب      28/9/1394مورخ  

  . باشد مي


